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23.5.2018 A8-0165/2 

Alteração  2 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando A 

 

Proposta de resolução Alteração 

A. Considerando que o objetivo da 

Diretiva Conceção Ecológica consiste em 

aumentar a eficiência energética e o nível 

de proteção do ambiente, através de 

requisitos harmonizados que assegurem o 

funcionamento do mercado interno e 

incentivem a redução contínua do 

impacto ambiental global dos produtos 

relacionados com o consumo de energia; 

considerando que estas medidas também 

têm um impacto positivo na segurança 

energética através da redução do 

consumo de energia; 

Suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/3 

Alteração  3 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando C 

 

Proposta de resolução Alteração 

C. Considerando que a aplicação da 

diretiva poderá dar um maior contributo 

para os esforços da UE tendo em vista 

melhorar a eficiência energética e 

contribuir para a realização das metas em 

matéria de ação climática; 

C. Considerando que a revogação da 

diretiva relativa à conceção ecológica 

poderá dar um maior contributo para os 

esforços da Europa tendo em vista 

melhorar a eficiência energética; salienta 

que a energia, em particular os 

combustíveis fósseis, deve ser considerada 

um recurso fundamental que pode 

também apoiar o desenvolvimento de 

postos de trabalho; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/4 

Alteração  4 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando E 

 

Proposta de resolução Alteração 

E. Considerando que, no início de 

2018, tinham sido criados 29 

regulamentos específicos relativos à 

conceção ecológica, referentes a diversos 

grupos de produtos, e que, além disso, 

tinham sido adotados três acordos 

voluntários reconhecidos ao abrigo da 

diretiva; 

Suprimido 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/5 

Alteração  5 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando M 

 

Proposta de resolução Alteração 

M. Considerando que, embora o 

âmbito de aplicação da Diretiva Conceção 

Ecológica tenha sido alargado em 2009 de 

forma a abranger todos os produtos 

relacionados com o consumo de energia 

(excluindo os meios de transporte), não 

há ainda quaisquer produtos não 

consumidores de energia abrangidos 

pelos requisitos de conceção ecológica; 

M. Considerando que, até 2020, todo o 

equipamento de iluminação de palco 

utilizado em toda a indústria do 

entretenimento estará obsoleto e que será 

impossível obter iluminação com um 

brilho equivalente, necessária para a 

indústria criativa; considerando que a 

iluminação de palco deve, por 

conseguinte, ficar isenta da aplicação da 

presente legislação; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/6 

Alteração  6 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando O 

 

Proposta de resolução Alteração 

O. Considerando que a Diretiva 

«Conceção Ecológica» estabelece que a 

sua complementaridade com o 

Regulamento REACH sobre produtos 

químicos deve contribuir para reforçar o 

respetivo impacto e para estabelecer 

requisitos coerentes a aplicar pelos 

fabricantes; considerando que os 

requisitos relacionados com a utilização 

de produtos químicos perigosos e a sua 

reciclagem têm sido limitados até à data; 

O. Considerando que a Diretiva 

«Conceção Ecológica» terá um impacto 

negativo nos teatros e em locais 

semelhantes na Europa – especialmente 

os estabelecimentos mais pequenos, que 

serão afetados de forma 

desproporcionada – e considerando que o 

setor criativo deve ficar isento da 

aplicação da presente legislação; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/7 

Alteração  7 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

Considerando R 

 

Proposta de resolução Alteração 

R. Considerando que o plano de ação 

da UE para a economia circular inclui o 

compromisso de dar destaque aos aspetos 

de economia circular em futuros 

requisitos para a conceção de produtos ao 

abrigo da Diretiva «Conceção Ecológica» 

através da análise sistemática de questões 

como o potencial de reparação, a 

durabilidade, a possibilidade de 

atualização, o potencial de reciclagem ou 

a identificação de determinados materiais 

ou substâncias; 

R. Considerando que a Diretiva 

«Conceção Ecológica» da Comissão terá 

consequências catastróficas para a 

indústria do entretenimento e a cultura 

europeia; 

Or. en 
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23.5.2018 A8-0165/8 

Alteração  8 

Julia Reid 

em nome do Grupo EFDD 

 

Relatório A8-0165/2018 

Frédérique Ries 

Aplicação da Diretiva relativa à conceção ecológica 

2017/2087(INI) 

Proposta de resolução 

N.º 4 

 

Proposta de resolução Alteração 

4. Relembra que a diretiva estabelece 

que a Comissão deve apresentar medidas 

de execução se um produto preencher os 

critérios, ou seja, produtos vendidos em 

volumes significativos, impacto ambiental 

significativo e potencial de melhoria; 

salienta a responsabilidade atribuída à 

Comissão de respeitar este mandato e 

assegurar que os benefícios para os 

consumidores, a economia circular e o 

ambiente sejam efetivamente alcançados, 

reconhecendo que essas normas relativas 

aos produtos só podem ser aplicadas a 

nível da União e que, por conseguinte, os 

Estados-Membros dependem da Comissão 

para a tomada das medidas necessárias; 

4. Sugere que essas decisões 

arbitrárias relacionadas com a energia 

não devem ser adotadas pela Comissão 

não eleita; 

Or. en 

 

 


