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Disposições práticas

A pedido dos coordenadores da Comissão IMCO, formulado em 4 de dezembro de 2019, esta 
comissão organiza uma sessão de controlo da atividade legislativa a 22 de janeiro de 2020 
sobre o estado de aplicação da Diretiva Produtos de Construção1. Ao mesmo tempo, os 
coordenadores da Comissão IMCO decidiram também elaborar um relatório de execução sobre 
o regulamento.

Um representante da DG GROW usará da palavra perante a comissão, seguindo-se um debate 
com os deputados. O serviço competente da DG GROW é a unidade C1 (Tecnologias e 
Produtos Limpos). 

Informações gerais sobre o regulamento

O Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece 
condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção (Regulamento 
Produtos de Construção, RPC), foi aprovado em 2011 e tem sido aplicado plenamente desde 
julho de 2013. O principal objetivo deste regulamento, tal como a anterior Diretiva Produtos de 

1Regulamento (UE) n.º 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece 
condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE 
do Conselho.
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Construção (Diretiva 89/106/CEE do Conselho), é assegurar o devido funcionamento do 
mercado interno para os produtos de construção na UE através do estabelecimento de condições 
harmonizadas para a sua comercialização.

Avaliação do RPC pela Comissão

Em 24 de outubro de 2019, a Comissão publicou uma avaliação do RPC2. Simultaneamente, 
adotou um relatório sobre os resultados da avaliação da pertinência das tarefas estabelecidas no 
artigo 31.º, n.º 4, que recebem financiamento da União nos termos do artigo 34.º, n.º 2, do 
RPC3.

O objetivo da avaliação é analisar em que medida o RPC atingiu os seus objetivos e contribuiu 
para reduzir os obstáculos ao mercado interno nos produtos de construção.

A análise da eficácia (em que medida o RPC atingiu os seus objetivos) mostra que, apesar da 
ausência de um nexo de causalidade comprovado, o comércio transfronteiras de produtos de 
construção cresceu na UE desde a introdução do RPC. De acordo com a avaliação, as principais 
necessidades e desafios abordados pelo RPC incluem: (i) o aumento das oportunidades 
comerciais para os agentes económicos no mercado interno da UE; (ii) uma maior escolha de 
produtos para os utilizadores finais; (iii) uma melhor comunicação e informação (incluindo a 
disponibilidade de informações completas sobre os produtos); e (iv) uma insegurança jurídica 
reduzida.

As principais deficiências identificadas pela avaliação são as seguintes:

(i) insuficiente desempenho e qualidade dos resultados do sistema de normalização nos 
termos do RPC;

(ii) papel menos eficaz dos Estados-Membros quando se trata de supervisionar o 
mercado; e

(iii) fraca adesão às disposições de simplificação. 

Em caso de revisão, a Comissão sugere ainda que poderá vir a ser necessário introduzir 
aperfeiçoamentos no que se refere:

(i) à coerência com a legislação relativa a outros produtos;

(ii) à relevância de uma via alternativa para a normalização;

(iii) à relação custo-benefício;

(iv) à duplicação dos requisitos em matéria de informação; e

(v) a determinados requisitos em matéria de ensaios e informações, nomeadamente 
relacionados com o ambiente e a utilização sustentável dos recursos naturais, 
segurança e 

2 SWD(2019)1770 e SWD(2019)1771. Este último é um resumo da primeira.
3 COM(2019)800.
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saúde.

Normalização nos termos do RPC

No que diz respeito à via alternativa à normalização prevista no RPC e mencionada na 
avaliação, é fornecida informação adicional e uma avaliação mais pormenorizada no relatório 
da Comissão sobre os resultados da avaliação da relevância das tarefas estabelecidas no 
artigo 31.º, n.º 4, [do RPC] que recebem financiamento da União nos termos do artigo 34.º, 
n.º 2.

O presente relatório analisa a forma como a Organização Europeia de Aprovação Técnica 
(EOTA) realizou as tarefas para as quais recebeu financiamento da UE. O principal objetivo da 
EOTA é oferecer aos fabricantes uma via alternativa para a obtenção da marca CE de 
conformidade para os produtos de construção que não são abrangidos pelas normas europeias 
harmonizadas desenvolvidas pelo Comité Europeu de Normalização (CEN). Para esses 
produtos de construção, os fabricantes podem solicitar uma Avaliação Técnica Europeia (ATE), 
que constituirá a base para a emissão da declaração de desempenho e a aposição da marca CE. 
A Comissão observa que a via EOTA não foi utilizada para produtos inovadores, como tinha 
sido previsto. Assim, a esmagadora maioria das ATE preparadas não diz respeito a produtos 
inovadores, mas a produtos que já se encontram no mercado. Além disso, e tal como referido 
no relatório, os indícios sugerem claramente que a via EOTA beneficiou acima de tudo do fraco 
desempenho do sistema de normalização, podendo até ser vista como normas desenvolvidas 
através de meios alternativos. Além disso, e devido aos elevados custos de desenvolvimento 
das ATE, esta via continua a ser dispendiosa e não é fácil de utilizar pelas PME.

Objetivo da sessão de controlo

O objetivo da sessão de controlo legislativo é permitir aos deputados supervisionarem a 
avaliação pela Comissão do RPC. Neste contexto pode ser dada uma especial atenção às 
questões de normalização, tal como especificado no relatório sobre as tarefas no âmbito do 
RPC, que recebem financiamento da União aprovado ao mesmo tempo que a avaliação.

Os deputados poderão igualmente querer supervisionar as ideias da Comissão sobre qualquer 
seguimento que possa ser dado à avaliação, incluindo algum que possa eventualmente propor 
no contexto de qualquer revisão do RPC.


