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Legenda dos símbolos utilizados

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE e 
no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.



PR\660255PT.doc 3/8 PE 386.645v01-00

PT

ÍNDICE

Página

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU ...............5

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS.................................................................................................8



PE 386.645v01-00 4/8 PR\660255PT.doc

PT



PR\660255PT.doc 5/8 PE 386.645v01-00

PT

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que consomem energia, bem como a Directiva 
92/42/CEE do Conselho e as Directivas 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, no que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão
(COM(2006)0907 – C6-0034/2007 – 2006/0291(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2006)0907)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o artigo 95º do Tratado CE, nos termos dos quais a 
proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0034/2007),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar (A6-0000/2007),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 5 BIS (novo)

5 bis. Em especial, deve ser atribuída 
competência à Comissão para adoptar as 
medidas de execução que fixam os 
requisitos de concepção ecológica 
aplicáveis a determinados produtos que 
consumam energia, incluindo a 
introdução de medidas de execução 
durante o período de transição, e para 

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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adoptar as orientações de 
acompanhamento dessas medidas de 
execução. Uma vez que essas medidas são 
de âmbito geral e foram concebidas para 
complementar a presente directiva 
mediante o aditamento de novos 
elementos não essenciais, deverão ser 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no artigo 5º-A da 
Decisão 1999/468/CE. 

Justificação

As medidas de execução que fixam os requisitos de concepção ecológica e as orientações de 
acompanhamento devem ser adaptadas ao procedimento de regulamentação com controlo. 

Alteração 2
ARTIGO 1 BIS (novo)

Artigo 15, nº 1 (Directiva 2005/32/CE)

Artigo 1º bis
No nº 1 do artigo 15º da Directiva 
2005/32/CE, os termos "nos termos do nº 
2 do artigo 19º" devem ser substituídos 
pelos termos "nos termos do nº 2 bis do 
artigo 19º".

Justificação

A fim de adaptar a Directiva 2005/32/CE ao procedimento de regulamentação com controlo, 
deverá igualmente adaptar-se a este procedimento o nº 1 do artigo 15º sobre a adopção de 
medidas de execução.

Alteração 3
ARTIGO 1 TER (novo)

Artigo 15, nº 10 (Directiva 2005/32/CE)

Artigo 1º ter
No nº 10 do artigo 15º da Directiva 
2005/32/CE, os termos "nos termos do nº 
2 do artigo 19º" devem ser substituídos 
pelos termos "nos termos do nº 2 bis do 
artigo 19º".
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Justificação

A fim de adaptar a Directiva 2005/32/CE ao procedimento de regulamentação com controlo, 
deverá igualmente adaptar-se a este procedimento o nº 10 do artigo 15º sobre as orientações 
que acompanham uma medida de execução.

Alteração 4
ARTIGO 1 QUATER (novo)

Artigo 16, nº 2 (Directiva 2005/32/CE)

Artigo 1º quater
No nº 2 do artigo 16º da Directiva 
2005/32/CE, os termos "nos termos do nº 
2 do artigo 19º" devem ser substituídos 
pelos termos "nos termos do nº 2 bis do 
artigo 19º".

Justificação

A fim de adaptar a Directiva 2005/32/CE ao procedimento de regulamentação com controlo, 
deverá igualmente adaptar-se a este procedimento o nº 2 do artigo 16º sobre a introdução de 
medidas de execução durante o período de transição.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão adapta a Directiva relativa à concepção ecológica1 ao novo 
procedimento de comitologia (procedimento de regulamentação com controlo)2. A proposta 
da Comissão inclui as novas caldeiras de água quente, os frigoríficos e os congeladores 
electrodomésticos, bem como os balastros de fontes de iluminação fluorescente (que estavam 
regulamentados por directivas mais antigas, que foram alteradas pela Directiva relativa à 
concepção ecológica)3 no novo procedimento de comitologia, mas não inclui as restantes 
novas disposições sobre a concepção ecológica (a adopção de medidas de execução, a 
adopção de orientações de acompanhamento de uma medida de execução que estabeleça 
requisitos de concepção ecológica e a introdução de medidas de execução para o período de 
transição). As alterações garantem igualmente que as novas disposições em matéria de 
concepção ecológica sejam incluídas no procedimento de regulamentação com controlo. 

  
1 2005/32/CE.
2 Decisão 1999/468/CE com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 2006/512/CE - o texto em questão 
encontra-se no artigo 5º-A.
3 92/42/CEE (exigências de rendimento para novas caldeiras de água quente), 96/57/CE (requisitos de 
rendimento energético dos frigoríficos e congeladores electrodomésticos e respectivas combinações), 
2000/55/CE (normas de eficiência energética para balastros de fontes de iluminação fluorescente).


