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Projecto de relatório (PE 386.645v01-00)
Frédérique Ries
Requisitos de concepção ecológica dos produtos que consomem energia

Proposta de directiva (COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD) – acto 
modificativo)

Projecto de resolução legislativa

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 5
ARTIGO -1 (novo)

Artigo 17 (Directiva 2005/32CE)

Artigo -1º
O artigo 17º da Directiva 2005/32/CE é 
substituído pelo seguinte texto: 

"Artigo 17º
Auto-regulação

Os acordos voluntários ou outras medidas 
de auto-regulação apresentadas como 
alternativas às medidas de execução no 
contexto da presente Directiva serão 
objecto de avaliação, pelo menos, com base 
no Anexo VIII, em conformidade com o 
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procedimento de regulamentação com 
controlo referido no nº 2 bis do artigo 19º."

Or. en

Justificação

Foi aditada ao artigo existente uma referência ao procedimento de regulamentação com 
controlo, para adaptar não só o artigo 17º da Directiva 2005/32/CE ao procedimento de 
regulamentação com controlo, mas também qualquer outra eventual decisão no sentido de se 
considerar um acordo voluntário ou uma medida de auto-regulação relativa a um produto 
consumidor de energia como uma alternativa a uma medida de execução juridicamente 
vinculativa (que, caso contrário, a Comissão teria de propor, sempre que um produto 
consumidor de energia satisfaça os critérios previstos no artigo 15º).

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 6
ARTIGO -1 (novo)

Artigo 17 (Directiva 2005/32CE)

Artigo -1º
O artigo 17º da Directiva 2005/32/CE é 
substituído pelo seguinte texto: 

"Artigo 17º
Auto-regulação

Os acordos voluntários ou outras medidas 
de auto-regulação apresentadas como 
alternativas às medidas de execução no 
contexto da presente Directiva serão 
objecto de avaliação, pelo menos, com base 
no Anexo VIII. A Comissão comunicará e 
porá à disposição do Parlamento Europeu 
toda a informação pertinente relativa às 
avaliações dos acordos voluntários ou das 
medidas de auto-regulação que sejam 
considerados como alternativas às medidas 
de execução."

Or. en

Justificação

Foi aditada uma frase ao artigo existente para introduzir um procedimento que preveja que o 
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PE seja informado dos acordos voluntários ou das medidas de auto-regulação que sejam 
considerados como alternativas às medidas de execução juridicamente vinculativas (que, 
caso contrário, a Comissão teria de propor, sempre que um produto consumidor de energia 
satisfaça os critérios previstos no artigo 15º).


