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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos
O Presidente

26.2.2013

Ex.mo Senhor Matthias Groote
Presidente
Comissão do Ambiente, da Saúde Pública
e da Segurança Alimentar

BRUXELAS

Assunto: Parecer ao abrigo do artigo 37.º-A do Regimento sobre a utilização de atos 
delegados no âmbito do exame do Parlamento da alteração da Diretiva 
2006/66/CE (relativa a pilhas e acumuladores e respetivos resíduos, no que 
respeita à colocação no mercado de pilhas e acumuladores portáteis que 
contenham cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas sem fios)
(COM(2012)0136 – C7-0087/2012 – 2012/0066(COD))

Ex.mo Senhor Presidente,

Por carta de 3 de dezembro de 2012, solicitou V. Ex.ª à Comissão dos Assuntos Jurídicos, ao 
abrigo do disposto no artigo 37.º-A do Regimento, que emitisse parecer sobre as disposições 
da proposta em apreço que delega poderes legislativos na Comissão de acordo com o previsto 
no artigo 290.º do TFUE e sobre as disposições que conferem poderes de execução à 
Comissão nos termos do previsto no artigo 291.º do TFUE.
  
Tendo em conta a elaboração do projeto de relatório na ENVI e a abordagem assumida na 
proposta do Conselho, que sugere substituir as disposições da proposta que estabelecem a 
adoção de atos delegados por disposições que estabeleçam a adoção de atos de execução, 
solicitou à Comissão dos Assuntos Jurídicos que examinasse a proposta da Comissão, 
conferindo especial atenção aos objetivos, ao conteúdo, ao âmbito e ao período de vigência da 
delegação, bem como às condições a que a mesma fica sujeita.
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I - Antecedentes

O principal objetivo da proposta consiste em alterar a Diretiva 2006/66/CE (doravante a 
«Diretiva relativa às pilhas») a fim de alargar a proibição de colocação no mercado de pilhas e 
acumuladores que contenham cádmio, destinados à utilização em ferramentas elétricas sem 
fios, mas a proposta pretende igualmente alinhar com os artigos 290.º e 291.º do TFUE1 as 
disposições previstas na Diretiva relativa às pilhas que estabelecem procedimentos ao abrigo 
da decisão de comitologia agora revogada2, e que foi introduzida pela Diretiva 2008/12/CE3.  

A Comissão propôs, em cinco casos, disposições sobre atos delegados que substituam as 
disposições que estabelecem o procedimento de regulamentação com controlo. Propôs ainda a 
substituição de uma disposição anterior sobre o procedimento de regulamentação com 
controlo e de duas disposições que estabeleciam o procedimento de regulamentação por 
disposições sobre atos de execução.

Num texto de compromisso da Presidência apresentado no Conselho foi sugerido que apenas 
uma disposição, que anteriormente estabelecia o procedimento de regulamentação com 
controlo, deveria ser substituída por uma disposição que estabeleça atos delegados, enquanto 
as restantes setes disposições supramencionadas deveriam todas estabelecer atos de execução.

II – Antecedentes dos atos delegados e de execução

O Grupo de Trabalho da Simplificação da Convenção Europeia sobre o Futuro da Europa 
recomendou, no seu relatório final, que a hierarquia da legislação comunitária deveria ser 
esclarecida através da delimitação, tanto quanto possível, de matérias que se inscrevem no 
domínio legislativo e através do aditamento de uma nova categoria de legislação4:

«Não existe, neste momento, nenhum mecanismo que permita ao 
legislador delegar os aspetos ou precisões técnicos da legislação, 
reservando-se simultaneamente o controlo dessa delegação. 
Presentemente, o legislador é, de facto, obrigado, quer a ir ao 
ínfimo pormenor nas disposições que aprova, quer a atribuir à 
Comissão os aspetos mais técnicos ou detalhados da legislação, 
como se se tratasse de normas de execução submetidas ao 
controlo dos Estados-Membros de acordo com o disposto no 

                                               
1 Embora o artigo 290.º do TFUE seja de aplicação direta, as regras e os princípios gerais relativos ao artigo 
291.º do TFUE encontram-se estabelecidos no Regulamento (UE) n.º 182/2011 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos 
de controlo pelos Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão (JO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).
2 1999/468/CE: Decisão do Conselho de 28 de junho de 1999 que fixa as regras de exercício das competências 
de execução atribuídas à Comissão (JO L 184 de 17.7.1999, p. 23), com a redação que lhe foi dada pela Decisão 
2006/512/CE 
(JO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
3 Diretiva 2008/12/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de março de 2008, que altera a Diretiva 
2006/66/CE (JO L 76 de 19.3.2008, p. 39).
4 Grupo de Trabalho IX sobre a Simplificação, relatório final de 29 de novembro de 2002, pp. 8-12.
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artigo 202.º do TCE.»

Por conseguinte, o Grupo propôs a introdução de «atos delegados», que iriam precisar os 
pormenores ou alterar certos elementos de um ato legislativo, ao abrigo de algum tipo de 
autorização definido pelo legislador, e «atos de execução» que iriam aplicar atos legislativos. 
Com atos delegados, caberia ao legislador determinar se, e até que ponto, seria necessário 
adotar atos a nível da União que dão execução a atos legislativos e/ou atos delegados e, se for 
caso disso, o mecanismo de procedimento de comitologia (artigo 202.º do Tratado CE) que 
deverá acompanhar a adoção de tais atos. Assim, os atos legislativos foram definidos pelo 
Grupo como sendo diretamente adotados com base no Tratado e contendo os elementos 
essenciais e as opções políticas fundamentais num determinado domínio. Os poderes a serem 
delegados poderão ir desde as regras sobre elementos técnicos e pormenorizados que 
desenvolvem um ato legislativo até à alteração ulterior de determinados aspetos do próprio 
ato legislativo. Contudo, o Grupo considerou que, caso fosse decidido criar uma nova 
categoria de atos delegados, seria possível simplificar certos procedimentos de comitologia. 
No entanto, sublinhou que qualquer alteração não será abrangida diretamente pelo Tratado, 
mas sim pelo direito derivado.

Estas sugestões resultaram em propostas de disposições incluídas no projeto de Tratado que 
estabelece uma Constituição para a Europa sobre atos delegados e de execução. Em última 
análise, essas disposições mantiveram-se praticamente inalteradas no Tratado de Lisboa: 
artigos 290.º e 291.º do TFUE.

O artigo 290.º do TFUE estabelece que (o itálico foi aditado):
«1. Um ato legislativo pode delegar na Comissão o poder de 
adotar atos não legislativos de alcance geral que completem ou 
alterem certos elementos não essenciais do ato legislativo.
Os atos legislativos delimitam explicitamente os objetivos, o 
conteúdo, o âmbito de aplicação e o período de vigência da 
delegação de poderes. Os elementos essenciais de cada domínio 
são reservados ao ato legislativo e não podem, portanto, ser 
objeto de delegação de poderes.
2. Os atos legislativos estabelecem explicitamente as condições a 
que a delegação fica sujeita, que podem ser as seguintes:
a) O Parlamento Europeu ou o Conselho podem decidir revogar a 
delegação;
b) O ato delegado só pode entrar em vigor se, no prazo fixado 
pelo ato legislativo, não forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho.
Para efeitos das alíneas a) e b), o Parlamento Europeu delibera 
por maioria dos membros que o compõem e o Conselho delibera 
por maioria qualificada.
3. No título dos atos delegados é inserido o adjetivo "delegado" 
ou "delegada"».
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O artigo 291.º do TFUE estabelece que (o itálico foi aditado):
«1. Os Estados-Membros tomam todas as medidas de direito 
interno necessárias à execução dos atos juridicamente 
vinculativos da União.
2. Quando sejam necessárias condições uniformes de execução 
dos atos juridicamente vinculativos da União, estes conferirão 
competências de execução à Comissão ou, em casos específicos 
devidamente justificados e nos casos previstos nos artigos 24.º 
e 26.º do Tratado da União Europeia, ao Conselho.
3. Para efeitos do n.º 2, o Parlamento Europeu e o Conselho, por 
meio de regulamentos adotados de acordo com o processo 
legislativo ordinário, definem previamente as regras e princípios 
gerais relativos aos mecanismos de controlo que os 
Estados-Membros podem aplicar ao exercício das competências 
de execução pela Comissão.
4. No título dos atos de execução é inserida a expressão "de 
execução"».

De referir que, contrariamente à abordagem adotada no artigo 291.º do TFUE relativamente 
às medidas de execução, o artigo 290.º do TFUE não contém uma base jurídica para a 
aprovação de um ato horizontal – Regulamento relativo aos atos de execução referido 
anteriormente para o artigo 291.º do TFUE – que defina as regras e os princípios gerais 
aplicáveis às delegações de poderes. Essas condições devem, portanto, ser definidas em 
cada ato de base.

A Declaração n.º 39 do TFUE relativa aos serviços financeiros tem a seguinte redação:
«Declaração ad artigo 290.º do Tratado sobre o Funcionamento 

da União Europeia
A Conferência regista que a Comissão tenciona continuar a 
consultar os peritos designados pelos Estados-Membros para a 
elaboração dos seus projetos de atos delegados no domínio dos 
serviços financeiros, de acordo com a prática estabelecida.»

Na preparação para a execução prática do artigo 290.º do TFUE, a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos adotou, em 23 de março de 2010, um relatório de iniciativa de caráter 
não legislativo sobre o poder de delegação legislativa, relator József Szájer1. Seguem-se 
excertos da exposição de motivos do relatório, que define os antecedentes e a delimitação 
entre atos delegados e de execução:  

                                               
1 Relatório sobre o poder de delegação legislativa (A7-0110/2010).
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«O controlo dos poderes delegados pelo Legislador deveria 
logicamente permanecer um atributo do Legislador. Além disso, 
qualquer outra forma de controlo por outrem que não o 
Legislador seria em si contrária ao artigo 290.º TFUE. Em 
especial os Estados-Membros, e a fortiori comités compostos por 
peritos provenientes dos Estados-Membros, não têm qualquer 
papel a desempenhar neste domínio.»

[...]

«É consensual que a responsabilidade principal pela aplicação do 
direito da União cabe aos Estados-Membros. Assim o diz 
claramente o parágrafo 2 do n.º 3 do artigo 4.º do TUE (ex-artigo 
10.º CE – "os Estados-Membros tomam todas as medidas gerais 
ou especificas adequadas para garantir a execução das 
obrigações decorrentes dos Tratados") e o próprio artigo 291.º 
TFUE ("os Estados-Membros tomam todas as medidas de direito 
interno necessárias à execução dos atos juridicamente 
vinculativos da União"). Assim sucedia também antes da entrada 
em vigor do Tratado de Lisboa. 

Todavia, quando o Legislador considerar que são necessárias 
condições uniformes para a execução de atos juridicamente 
vinculativos da União, uma peça vinculativa de direito secundário 
(seja um ato legislativo ou não) deve conferir à Comissão poderes 
para adotar medidas de execução. O artigo 291.º TFUE, na 
sequência direta dos mecanismos de "comitologia" baseados no 
artigo 202.º CE, fornece uma base para a adoção de atos de 
execução pela Comissão, sujeita a determinados controlos pelos 
Estados-Membros dos poderes de execução da Comissão1. Dada a 
responsabilidade primacial dos Estados-Membros pela execução, 
é natural que o artigo 291.º os mencione excluindo o Legislador. 
Não existe nenhuma diferença conceptual fundamental entre o 
sistema anterior baseado no artigo 202.º CE e o futuro sistema 
baseado no artigo 291.º TFUE.  

É evidente que é o Legislador a estabelecer as condições para o 
exercício desses poderes de execução. É urgente que haja um novo 
enquadramento jurídico para os atos de execução dado que a 
atual decisão "comitologia" é parcialmente incompatível com o 
novo regime estabelecido pelo artigo 291.º TFUE.»  

A resolução por fim aprovada em sessão plenária, em 5 de maio de 2010, inclui os três 

                                               
1 A adoção das regras e princípios gerais de controlo pelos Estados-Membros far-se-á, contudo, sob forma de 

regulamento pelo Legislador atuando em conformidade com o processo legislativo ordinário – n.º 3 do artigo 
291.º do TFUE.
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últimos parágrafos que se seguem1:  

«18. Insta a Comissão a apresentar, com caráter prioritário, as 
propostas legislativas necessárias para adaptar o acervo ao 
disposto nos artigos 290.º e 291.º TFUE; considera, 
relativamente ao artigo 290.º TFUE, que esse alinhamento 
não se deverá limitar às medidas previamente tratadas ao 
abrigo do procedimento de regulamentação com controlo,
antes devendo abranger todas as medidas adequadas de 
âmbito geral independentemente do processo de tomada de 
decisões ou de comitologia que lhes fosse aplicável antes da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa;

19. Insiste em que a primeira prioridade deve consistir na 
adaptação do acervo em domínios políticos que, antes da 
entrada em vigor do Tratado de Lisboa, não estavam sujeitos 
ao processo de codecisão; defende que sejam tratados caso a 
caso por forma a assegurar, em especial, que todas as 
medidas adequadas de âmbito geral que tenham 
anteriormente sido aprovadas ao abrigo dos artigos 4.º e 5.º 
da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de junho de 
1999, que fixa as regras de exercício das competências de 
execução atribuídas à Comissão, sejam definidas como atos 
delegados;

20. Considera que, a fim de preservar integralmente as 
prerrogativas do legislador, há que prestar especial atenção 
à utilização relativa dos artigos 290.º e 291.º TFUE e às 
consequências práticas de recorrer a um ou outro destes 
artigos, quer no decurso do supracitado alinhamento, quer 
ao dar seguimento a propostas nos termos do processo 
legislativo ordinário; insiste em que os colegisladores têm a 
faculdade de decidir que os assuntos anteriormente 
aprovados ao abrigo do procedimento de regulamentação 
com controlo poderão ser aprovados quer nos termos do 
artigo 290.º TFUE, quer segundo o processo legislativo 
ordinário;» 

Para fins de aplicação prática do artigo 290.º do TFUE, foi acordado um entendimento 
comum2, em abril de 2011, entre o Parlamento, o Conselho e a Comissão. Estabelece as 
disposições práticas e acordou esclarecimentos e preferências aplicáveis à delegação de 
poder legislativo. Fornece orientação e conceitos-modelo para a definição dos objetivos, do 
conteúdo, do âmbito e do período de vigência da delegação, mas continua a ser omisso 
relativamente à delimitação entre atos delegados e de execução.

                                               
1 Resolução do Parlamento Europeu, de 5 de maio de 2010, sobre o poder de delegação legislativa,

P7_TA(2010)0127.
2 Entendimento Comum sobre atos delegados, aprovado em 3 de março de 2011 pela Conferência dos 
Presidentes.
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Ademais, o Regimento do Parlamento foi alterado para passar a incluir um novo artigo 
37.º-A com a seguinte redação: 

«Delegação de poderes legislativos

1. Ao examinar uma proposta de ato legislativo que delegue 
poderes na Comissão nos termos do artigo 290.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, o Parlamento dará especial 
atenção aos objetivos, ao conteúdo, ao âmbito e ao período de 
vigência da delegação, bem como às condições a que a mesma fica 
sujeita. 

2. A comissão competente quanto à matéria de fundo poderá 
solicitar, em qualquer momento, o parecer da comissão 
competente para a interpretação e a aplicação do direito da 
União. 

3. A comissão competente para a interpretação e a aplicação do 
direito da União poderá também, por sua própria iniciativa, 
analisar questões relacionadas com a delegação de poderes 
legislativos. Desse facto informará devidamente a comissão 
competente quanto à matéria de fundo. "

III – Posição do Parlamento relativamente à delegação de poder legislativo

A delimitação entre atos delegados e atos de execução tem sido objeto de alguma controvérsia 
em vários procedimentos legislativos após a entrada em vigor do Tratado de Lisboa. O 
Conselho insistiu na utilização de atos de execução a fim de exercer uma melhor influência na 
fase preparatória desses atos através de peritos dos Estados-Membros com assento nos 
comités relevantes previstos no Regulamento relativo aos atos de execução. Na preparação de 
atos delegados não existe uma função formal para os peritos nacionais. Além disso, o papel, a 
influência e as prerrogativas do Parlamento são largamente superiores em matéria de atos 
delegados, com a possibilidade de apresentar objeção a atos delegados propostos, sendo que a 
revogação de uma delegação é um dos instrumentos mais fortes que possui. Relativamente 
aos atos de execução, os poderes do Parlamento estão limitados ao direito de escrutínio e, não 
obstante a objeção do Parlamento, a Comissão pode adotar uma proposta de ato de execução.

A escolha entre o instrumento correto tem consequências importantes não apenas para a 
possibilidade de o Parlamento exercer o seu direito de controlo ou escrutínio, mas também 
para a validade do próprio ato jurídico. O Presidente da Comissão, numa carta endereçada ao 
Presidente do Parlamento, sublinhou que a delimitação entre atos de execução e atos 
delegados não é uma matéria de escolha política e que, por conseguinte, o ponto de partida 
para qualquer análise deverá ser os critérios jurídicos estabelecidos nos artigos 290.º e 291.º 
do TFUE1. Assim, a Comissão procurou obter esclarecimentos junto do Tribunal de Justiça 

                                               
1 Carta de 3 de fevereiro de 2012 do Presidente Durão Barros ao Presidente Martin Schulz.
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sobre a questão da delimitação num processo em que considera ter sido escolhido o tipo 
errado de ato1

A fim de estabelecer uma posição política horizontal sobre a questão dos atos delegados para 
proteger as prerrogativas do Parlamento e evitar mais riscos de problemas jurídicos e o risco 
de anulação de atos legislativos devido a uma escolha errada dos atos delegados ou de 
execução, a Conferência dos Presidentes aprovou, em 2012, a seguinte abordagem de 4 passos 
com vista a assegurar que o Parlamento possa exercer plenamente os poderes que lhe foram 
conferidos no Tratado de Lisboa2:    

1. Escolha do instrumento certo;
2. Reforço do papel dos Estados-Membros na fase preparatória dos atos delegados;  
3. Inclusão do ato de base («codecisão»);
4. Aprovação da posição do Parlamento sem necessidade de acordo de primeira 

leitura.

Como último passo, nos casos em que os atos delegados não possam ser incluídos num 
determinado processo, embora se tenha estabelecido que deveriam, esta abordagem apela à 
recusa de apresentar o processo em plenário no estado atual, exigindo negociações 
suplementares com o Conselho.

IV - Análise

Na ausência de jurisprudência do Tribunal de Justiça sobre a questão da delimitação entre atos 
delegados e de execução, o ponto de partida para qualquer análise deverá ser o texto do 
próprio Tratado. O artigo 290.º do TFUE apenas permite a delegação de poder legislativo para 
a adoção de «atos não legislativos de alcance geral que completem ou alterem certos 
elementos não essenciais do ato legislativo» (o itálico foi aditado). 

Para aferir se esses critérios são cumpridos, é necessário examinar a natureza do poder em 
questão numa base caso a caso. 

Artigo 1.º, n.º 2, sobre disposições transitórias relativas às taxas mínimas de recolha

Esta disposição diz respeito ao artigo 10.º, n.º 4, primeiro parágrafo, da Diretiva relativa às 
pilhas que, segundo a Diretiva 2008/12/CE, estabelecia disposições transitórias relativas às 

                                               
1 Em 19 de setembro de 2012, a Comissão interpôs um recurso no Tribunal de Justiça contra o Parlamento e o 
Conselho com o intuito de anular um artigo do Regulamento relativo aos produtos biocidas que prevê a adoção 
de medidas que estabelecem as taxas devidas à Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) através de um 
ato de execução. A Comissão argumenta que, na medida em que o artigo visa completar certos elementos não 
essenciais do ato legislativo, e a respeito da natureza da atribuição de poderes feita à Comissão, mas também 
para efeitos do ato a adotar em virtude destes poderes, o mesmo deve ser adotado em conformidade com o 
procedimento previsto no artigo 290.º do TFUE e não segundo os procedimentos do artigo 291.º do TFUE. 
Processo C-427/12, Comissão Europeia/Parlamento Europeu, Conselho da União Europeia.
2 Orientações políticas para uma abordagem horizontal no Parlamento sobre lidar com atos delegados (Carta de 
19 de abril de 2012 do Presidente da Conferência dos Presidentes das Comissões ao Presidente do Parlamento)
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taxas mínimas de recolha de pilhas e acumuladores a serem adotadas pelo procedimento 
regulamentar previsto no artigo 5.º da decisão de comitologia.

Segundo o artigo 13.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento relativo aos atos de execução, nos 
casos em que um ato adotado antes da entrada em vigor do referido regulamento faça 
referência ao artigo 5.º da decisão de comitologia, é aplicável o procedimento de exame do 
regulamento.

Neste caso, a alteração proposta aos atos de execução está, portanto, correta. 

Artigo 1.º, n.º 2, sobre uma metodologia comum para o cálculo das vendas anuais

Esta disposição diz respeito ao artigo 10.º, n.º 4, segundo parágrafo, da Diretiva relativa às 
pilhas que, segundo a Diretiva 2008/12/CE, estabelecia, recorrendo ao procedimento de 
regulamentação com controlo, uma metodologia comum para o cálculo das vendas anuais de 
pilhas e acumuladores portáteis aos utilizadores finais, a fim de monitorizar as taxas de 
recolha de resíduos. Estabelecia ainda que essa medida tinha «por objeto alterar elementos 
não essenciais da presente diretiva, completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, uma vez que o cálculo das vendas «aplica-se a situações 
definidas objetivamente»1. O facto de os termos «metodologia para o cálculo» serem 
precedidos do adjetivo «comum» vem reforçar esta conclusão.  

A disposição original indicava, além disso, que a medida a tomar tinha por objeto alterar
elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição apenas 
pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.

Assim, a alteração proposta aos atos de execução está neste caso errada e a disposição deve 
ser o objeto de uma delegação nos termos do artigo 290.º do TFUE. 

Artigo 1.º, n.º 3, sobre a adaptação ou complementação do anexo III de maneira a serem 
tidos em conta os progressos técnicos ou científicos

Esta disposição diz respeito ao artigo 12.º, n.º 6, da Diretiva relativa às pilhas que, segundo a 
Diretiva 2008/12/CE, estabelecia que o anexo III da Diretiva relativa às pilhas (sobre 
requisitos pormenorizados relativos ao tratamento e à reciclagem) fosse adaptado ou 
complementado em conformidade com o procedimento de regulamentação de maneira a 
serem tidos em conta os progressos técnicos ou científicos. Estabelecia ainda que essas 
medidas tinham «por objeto alterar elementos não essenciais da presente diretiva, 
completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, dado que os progressos técnicos ou científicos no tocante 
aos requisitos de tratamento e reciclagem relacionados com as pilhas e os acumuladores 
«dirigem-se, em abstrato, a categorias de pessoas indeterminadas e aplicam-se a situações 

                                               
1 Ver Processo C-263/02, Comissão v. Jégo-Quéré [2004] ECR I-3425, ponto 43.
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definidas objetivamente»1.  

A disposição original indicava, além disso, que as medidas a tomar tinham por objeto alterar 
elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição apenas 
pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.  

Neste caso, a alteração proposta aos atos delegados está, portanto, correta.

Artigo 1.º, n.º 5, sobre regras pormenorizadas que completam os critérios para a avaliação 
de condições equivalentes fora da União

Esta disposição diz respeito ao artigo 15.º, n.º 3, da Diretiva relativa às pilhas que, segundo a 
Diretiva 2008/12/CE, estabelecia regras pormenorizadas para a avaliação de condições 
equivalentes das operações de reciclagem fora da União, no contexto das exportações, a serem 
estabelecidas ao abrigo do procedimento de regulamentação com controlo. Estabelecia ainda 
que essas medidas tinham «por objeto alterar elementos não essenciais da presente diretiva, 
completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, dado que as regras para a avaliação de condições 
equivalentes para operações de reciclagem relacionadas com as pilhas e os acumuladores 
«dirigem-se, em abstrato, a categorias de pessoas indeterminadas e aplicam-se a situações 
definidas objetivamente».

A disposição original indicava, além disso, que as medidas a tomar tinham por objeto alterar 
elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição apenas 
pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.

Além disso, pode sublinhar-se que o Parlamento Europeu em procedimentos em curso 
relativos à Diretiva Contabilística e à Diretiva e ao Regulamento relativos à Proteção de 
Dados assumiu a posição de que a determinação de equivalência em países terceiros apenas 
poderia ser sujeita a uma delegação de poderes legislativos, e nada tem a ver com condições 
uniformes de execução.

Neste caso, a alteração proposta aos atos delegados está, portanto, correta.

Artigo 1.º, n.º 6, sobre os requisitos para o registo de produtores

Esta disposição diz respeito ao artigo 17.º da Diretiva relativa às pilhas que, segundo a 
Diretiva 2008/12/CE, estabelecia os requisitos processuais para o registo de produtores a 
serem adotados ao abrigo do procedimento de regulamentação. Estabelecia ainda que esses 
requisitos tinham «por objeto alterar elementos não essenciais da presente diretiva, 
completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, uma vez que «dirige-se, em abstrato, a categorias de 

                                               
1 Idem.
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pessoas indeterminadas e aplicam-se a situações definidas objetivamente».

A disposição original indicava, além disso, que os requisitos em questão tinham por objeto 
alterar elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição 
apenas pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.

Neste caso, a alteração proposta aos atos delegados está, portanto, correta.
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Artigo 1.º, n.º 8, alínea a), sobre regras pormenorizadas que completam a rotulagem que 
indica a capacidade

As disposições dizem respeito ao artigo 21.º, n.º 2, da Diretiva relativa às pilhas que, segundo 
a Diretiva 2008/12/CE, estabelecia as regras pormenorizadas que assegurassem que os rótulos 
de capacidade apostos nas pilhas e nos acumuladores são visíveis, legíveis e indeléveis, a 
serem adotadas ao abrigo do procedimento de regulamentação com controlo. Estabelecia 
ainda que essas medidas tinham «por objeto alterar elementos não essenciais da presente 
diretiva, completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, uma vez que «dirige-se, em abstrato, a categorias de 
pessoas indeterminadas e aplica-se a situações definidas objetivamente».

A disposição original indicava, além disso, que as medidas a tomar tinham por objeto alterar 
elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição apenas 
pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.

Neste caso, a alteração proposta aos atos delegados está, portanto, correta.

Artigo 1.º, n.º 8, alínea b), relativo às isenções dos requisitos de rotulagem

Esta disposição diz respeito ao artigo 21.º, n.º 7, da Diretiva relativa às pilhas que, segundo a 
Diretiva 2008/12/CE, estabelecia isenções aos requisitos de rotulagem previstos no artigo 21.º 
a serem adotados ao abrigo do procedimento de regulamentação com controlo. Estabelecia 
ainda que essas medidas tinham «por objeto alterar elementos não essenciais da presente 
diretiva, completando-a».

Esta disposição é de aplicação geral, uma vez que «dirige-se, em abstrato, a categorias de 
pessoas indeterminadas e aplica-se a situações definidas objetivamente».

A disposição original indicava, além disso, que as medidas a tomar tinham por objeto alterar 
elementos não essenciais da diretiva, completando-a. Por conseguinte, esta disposição apenas 
pode ser alinhada prevendo a adoção de atos delegados.

Neste caso, a alteração proposta aos atos delegados está, portanto, correta.

Artigo 1.º, n.º 9, relativo a um questionário aos Estados-Membros para fins de comunicação

Esta disposição diz respeito ao artigo 22.º, n.º 2, da Diretiva relativa às pilhas que previa o 
estabelecimento de um questionário ou esquema ao abrigo do procedimento regulamentar do 
artigo 5.º da decisão de comitologia para criar a base para relatórios sobre a execução da 
diretiva que os Estados-Membros são obrigados a apresentar de três em três anos.

Segundo o artigo 13.º, n.º 1, alínea c), do Regulamento relativo aos atos de execução, nos 
casos em que um ato de base adotado antes da entrada em vigor desse regulamento faça 
referência ao artigo 5.º da decisão de comitologia aplica-se o procedimento de exame do 
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regulamento.

Neste caso, a alteração proposta aos atos de execução está, portanto, correta. 

Os objetivos, o teor, o âmbito e o período de vigência das delegações sugeridas

No que diz respeito ao objetivo, conteúdo e âmbito das delegações sugeridas, não houve 
qualquer tipo de alteração comparativamente com a Diretiva relativa às pilhas quando fazia 
referência à decisão de comitologia, tendo em conta que as alterações propostas visam alinhar 
a diretiva com os artigos 290.º e 291.º do TFUE. As alterações propostas são, portanto, mais 
processuais do que substantivas e não afetam o objetivo, o conteúdo e o âmbito.

A alteração n.º 12 do projeto de relatório da ENVI visa alterar o artigo 1.º, n.º 2, da proposta, 
relativo a uma metodologia comum para o cálculo das vendas anuais, para prever atos 
delegados em vez de atos de execução. Trata-se de uma alteração processual que não afeta o 
objetivo, o conteúdo e o âmbito da delegação proposta, comparativamente à situação de 
comitologia anterior.

No tocante à duração das delegações sugeridas, a proposta da Comissão introduz um novo 
artigo 23.º-A intitulado «Exercício de delegação», que está em conformidade com o modelo 
«artigo a» e «opção 1» do Entendimento Comum. A mesma prevê um período de vigência 
indeterminado para a delegação e um período de 2+2 meses para a apresentação de objeções 
por parte do Parlamento ou do Conselho.

A alteração n.º 14 do projeto de relatório da ENVI visa alterar a «opção 1» para «opção 2» do 
Entendimento Comum e prevê períodos de delegação de cinco anos, sendo a Comissão 
obrigada a elaborar relatórios sobre a delegação de poderes, o mais tardar, até nove meses 
antes do final do período de cinco anos. Esse período será tacitamente prorrogado, salvo se o 
Parlamento ou o Conselho obstar a essa prorrogação num prazo máximo de três meses antes 
do final do referido período.

Esta alteração sugerida está perfeitamente enquadrada nas prerrogativas do Legislador para a 
fazer, tendo a mais-valia de prever um controlo regular das delegações.

Texto de compromisso do Conselho

No dia 14 de setembro de 2012, a Presidência cipriota apresentou um texto de compromisso 
sobre a proposta1. Esse texto mantém atos delegados para o artigo 1.º, n.º 8, alínea b), relativo 
às isenções aos requisitos de rotulagem, mas estabelece atos de execução para todas as 
restantes disposições relevantes debatidas anteriormente.

V - Conclusão e recomendação

Na sua reunião de 21 de fevereiro de 2013, a Comissão dos Assuntos Jurídicos aprovou o 

                                               
1 Documento do Conselho n.º 13763/12.
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seguinte parecer por unanimidade1:  
À luz do exposto anteriormente, a Comissão dos Assuntos Jurídicos considera que, com a 
exceção do artigo 1.º, n.º 2, da proposta, que diz respeito à metodologia comum para o cálculo 
das vendas anuais, e que deve prever atos delegados em vez de atos de execução, a proposta 
da Comissão é correta no que diz respeito a alinhar as disposições de comitologia da Diretiva 
relativa às pilhas com os artigos 290.º e 291.º do TFUE. O Legislador pode escolher a «opção 
2» do Entendimento Comum relativamente ao período de vigência da delegação.  

Atendendo à orientação política subscrita pela Conferência dos Presidentes e uma vez que os 
critérios do artigo 290.º do TFUE estão claramente satisfeitos em matéria da metodologia 
comum prevista no artigo 1.º, n.º 2, da proposta, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e 
da Segurança Alimentar deve insistir nos atos delegados para esta disposição, devendo ainda 
apoiar o alinhamento das restantes disposições relevantes proposto pela Comissão. Se o 
Conselho mantiver o seu texto de compromisso e a posição de que os atos de execução devem 
ser utilizados de forma mais exaustiva, a Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da 
Segurança Alimentar deve informar o Conselho de que o processo não será submetido a 
plenário tal como está e, caso o Conselho persista, a comissão em causa deve recomendar a 
adoção da posição do Parlamento sem um acordo em primeira leitura. 

Queiram, Vossas Excelências, aceitar a expressão da minha mais elevada consideração.

Klaus-Heiner Lehne

                                               
1 Estavam presentes: Evelyn Regner (Presidente interino), Raffaele Baldassarre (Vice-Presidente), Françoise 
Castex (Vice-Presidente), Francesco Enrico Speroni (relator), Luigi Berlinguer, Piotr Borys, Marielle Gallo, 
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Eva Lichtenberger, Antonio López-Istúriz White, Bernhard Rapkay, József 
Szájer, Alexandra Thein, Rainer Wieland, Tadeusz Zwiefka.


