FICHA INFORMATIVA DE SUSTENTABILIDADE

Diretiva REEE – A Canon e a Diretiva REEE
A Diretiva da União Europeia (UE) relativa aos Resíduos de Equipamentos Elétricos e
Eletrónicos (REEE) (Diretiva 2012/19/UE) faz parte da lei interna de cada estadomembro da UE. É igualmente aplicada nos países do EEE – Noruega, Islândia e
Liechtenstein. Tem por objetivo reduzir o impacto dos resíduos eletrónicos no meio
ambiente.
Como produtor de produtos eletrónicos, a Canon disponibiliza a recolha e o
tratamento de REEE em todos os países da UE nos quais possui um escritório nacional
de vendas, em linha com a Diretiva.
Informações para consumidores (particulares e dupla utilização B2B) – UE e EEE
O símbolo abaixo indica que um produto não deve ser descartado juntamente com
o lixo doméstico, de acordo com a Diretiva e a lei nacional de cada país.

O produto deve ser transportado até um ponto de recolha designado ou até um
posto de recolha de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE)
autorizado. Os nossos clientes podem devolver os equipamentos Canon já utilizados
num posto de recolha designado ou através de um esquema de recuperação.
O tratamento inadequado deste tipo de resíduo poderá causar um impacto
negativo no ambiente e na saúde humana devido às substâncias potencialmente
perigosas
normalmente
associadas
aos
equipamentos
eletrónicos.
Simultaneamente, o tratamento correto deste produto contribuirá para a utilização
eficaz dos recursos naturais.
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Informações para utilizadores comerciais, não particulares (consumidor e dupla
utilização B2B) – UE e EEE
A Canon criou o seu próprio sistema de reciclagem de REEE provenientes de
utilizadores não particulares e oferece este serviço em conformidade com os
requisitos aplicáveis do estado-membro.
Quando a legislação nacional determina que outros serviços devem ser oferecidos,
iremos adaptar os nossos serviços para estar em conformidade.
Para obter mais informações, contacte o seu representante de vendas Canon local.
Mais informações
Para mais informações sobre os locais onde o equipamento poderá ser reciclado,
contacte os serviços locais, a autoridade responsável pelos resíduos, o esquema REEE
aprovado ou o serviço de tratamento de lixo doméstico. Informações sobre as
instalações
de
tratamento
e
reciclagem
Em linha com a Diretiva, a Canon disponibilizou informações às unidades de
tratamento e de reciclagem acerca dos diversos componentes e materiais elétricos
e eletrónicos contidos nos nossos produtos, incluindo eventuais substâncias perigosas.
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