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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.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho que altera a 
Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos, no que diz 
respeito às competências de execução atribuídas à Comissão
(COM(2007)0093 – C6-0088/2007 – 2007/0036(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0093)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e o nº 1 do artigo 175º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0088/2007),

– 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;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua 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.

  
1 JO C ... / Ainda não publicada em JO.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Directiva 2006/66/CE relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos foi submetida 
a terceira leitura pelos co-legisladores pouco antes da entrada em vigor da nova decisão de 
comitologia (Decisão 2006/512/CE) que introduz o novo procedimento de regulamentação 
com controlo. O objectivo da actual proposta da Comissão consiste, por conseguinte, em 
adaptar as disposições da Directiva relativa a pilhas e acumuladores ao novo procedimento de 
regulamentação com controlo, sempre que tal seja necessário.

De acordo com a actual proposta, recorrer-se-á ao novo procedimento de regulamentação com 
controlo para a adopção de uma metodologia comum para o cálculo das vendas anuais de 
pilhas e acumuladores portáteis aos utilizadores finais, a adaptação do anexo III por forma a 
ter em conta a evolução técnica ou científica, a fixação de requisitos formais para o registo 
dos produtores e a adopção e revisão de regras de execução para rotulagem de pilhas e 
acumuladores.

Nalguns casos, é mantido o antigo procedimento de regulamentação, mas tal parece ser 
adequado, dado tratar-se de medidas específicas (nº 4 do artigo 10º que diz respeito a medidas 
transitórias destinadas a facilitar a situação de um Estado-Membro que se depare com 
dificuldades resultantes de circunstâncias nacionais específicas) ou de medidas de carácter 
meramente administrativo que não alteram o acto de base (nº 3 do artigo 15º e nº 2 do artigo 
22º).

O relator sugere, por conseguinte, que a proposta da Comissão seja aprovada sem alterações.


