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SUGESTÕES 

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Ambiente, da 

Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar 

as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar: 

A. Considerando que a conceção ecológica proporciona benefícios económicos à indústria e 

aos consumidores e contribui significativamente para as políticas da União em matéria de 

clima, energia e economia circular; 

B. Considerando que a Comissão estima que a Diretiva relativa à conceção ecológica e o 

Regulamento relativo à rotulagem energética contribuem para cerca de metade do objetivo 

de poupança de energia para 2020, com um maior potencial a longo prazo, e que ambos os 

atos jurídicos devem reduzir a dependência das importações de combustíveis fósseis 

em 23 % no que respeita ao gás natural e em 37 % no que toca ao carvão, devendo 

igualmente contribuir para concretizar os nossos objetivos em matéria de clima através da 

redução anual das emissões de CO2 em 320 milhões de toneladas; 

C. Considerando que as poupanças de energia que se estima obter graças ao quadro da 

conceção ecológica e da rotulagem energética podem também traduzir-se numa redução 

anual de 490 EUR na fatura de energia de cada agregado familiar, gerando, ao mesmo 

tempo, um rendimento adicional anual de 55 mil milhões de EUR para a indústria e os 

setores grossista e retalhista e contribuindo para a potencial criação de 800 000 novos 

empregos diretos nesses setores; 

D. Considerando que as medidas de conceção ecológica devem abranger a totalidade do ciclo 

de vida dos produtos, a fim de melhorar a eficiência na utilização de recursos na União, 

tendo em conta o facto de que mais de 80 % do impacto ambiental de um produto é 

determinado na fase de conceção, o que, por conseguinte, desempenha um papel muito 

importante na promoção dos aspetos da economia circular, designadamente a durabilidade 

e a possibilidade de modernização, reparação, reutilização e reciclagem de um produto; 

E. Considerando que, para além do fabrico de produtos mais sustentáveis e eficientes na 

utilização de recursos, também os princípios da economia de partilha e da economia de 

serviços necessitam de ser reforçados, devendo os Estados-Membros prestar especial 

atenção aos agregados familiares com baixos rendimentos, incluindo os que se encontrem 

em risco de pobreza energética, aquando da apresentação de programas que visem 

incentivar a adesão aos produtos e serviços mais eficientes na utilização de recursos; 

F. Considerando que a União é Parte na Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes e, por conseguinte, tem de tomar medidas relativas à eliminação gradual 

dessas substâncias perigosas, inclusive através da limitação do seu uso na fase de 

conceção dos produtos; 

G. Considerando que o Parlamento e o Comité Económico e Social Europeu, juntamente com 

as partes interessadas da proteção dos consumidores, a comunidade científica e um vasto 

conjunto de organizações da sociedade civil, solicitaram, em várias ocasiões, que o âmbito 

da Diretiva relativa à conceção ecológica fosse alargado; 

1. Recomenda a inclusão de um maior número de produtos de consumo no âmbito da 
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Diretiva relativa à conceção ecológica (2009/125/CE); salienta que deve ser dada 

prioridade aos produtos das TIC, que são vendidos em grande quantidade e substituídos 

com frequência; realça que a Comissão deve proceder a uma avaliação cuidada sobre 

como melhorar e verificar a sustentabilidade de tais grupos de produtos, nomeadamente 

telemóveis e telemóveis inteligentes, cujas peças de substituição, baterias e acessórios 

devem ser facilmente substituíveis e universais; 

2. Reconhece que a tecnologia dos produtos das TIC evolui rapidamente, o que pode levar a 

que a legislação aplicável a estes produtos já esteja desatualizada no momento em que 

entra efetivamente em vigor; exorta, por conseguinte, a Comissão a acelerar os processos 

de regulamentação da conceção ecológica para os produtos das TIC e a analisar 

alternativas que possam complementar as medidas de conceção ecológica, por forma a 

monitorizar a eficiência na utilização de recursos quando os produtos estão a ser 

utilizados, por exemplo com recurso às técnicas relativas aos grandes volumes de dados;  

3. Considera que a Diretiva relativa à conceção ecológica tem sido um instrumento 

importante para a eficiência energética dos produtos e entende que a futura coordenação 

de iniciativas relacionadas com a economia circular pode reforçar ainda mais a eficiência 

energética; insta, por conseguinte, à criação de um plano ambicioso relativo à conceção 

ecológica e à economia circular, que proporcione simultaneamente benefícios ambientais 

e uma oportunidade única para o desenvolvimento do emprego; 

4. Frisa a necessidade de adotar gradualmente para os produtos requisitos mensuráveis e 

aplicáveis que estejam plenamente harmonizados a nível da União, a fim de preservar o 

funcionamento do mercado interno, apoiar a inovação, a investigação e a competitividade 

da indústria europeia, e também de assegurar a concorrência leal, sem criar encargos 

administrativos desnecessários; 

5. Apela a que os critérios de conceção ecológica sejam alargados por forma a incluir a 

eficiência na utilização de recursos, a economia circular e os aspetos dos produtos 

relacionados com a saúde; considera que é necessário combinar a eficiência na utilização 

de recursos e a circularidade dos materiais com poupanças de energia constantes, tendo 

em conta a taxa de melhoria histórica para estabelecer novos requisitos; frisa que a 

energia, em particular a proveniente de fontes renováveis, deve ser considerada como um 

recurso essencial e que os produtos devem ser otimizados em termos de consumo de 

energia e água e de utilização de materiais numa perspetiva de ciclo de vida; entende que 

a durabilidade e a possibilidade de modernização, reparação e reciclagem também podem 

apoiar o desenvolvimento do emprego;  

6. Insiste na necessidade de introdução de critérios éticos ligados, nomeadamente, à 

proveniência e à extração dos materiais utilizados, assim como às condições sociais dos 

trabalhadores e das populações locais; 

7. Lamenta que se tenham registado poucos progressos ao nível da introdução dos aspetos 

relacionados com a economia circular na revisão de medidas específicas dos produtos 

existentes e de novos grupos de produtos; observa que, apesar da promissora atenção 

especial dedicada aos aspetos da economia circular no plano de trabalho em matéria de 

conceção ecológica para 2016-2019, do pacote da economia circular da Comissão e da 

importância deste tema, o trabalho realizado neste domínio tem sido dececionante; exorta, 

por conseguinte, a Comissão a acelerar as ações empreendidas para garantir que a Diretiva 
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relativa à conceção ecológica dê um contributo significativo para a economia circular; 

8. Salienta a necessidade de: 

a) Promover a modernização por meio da disponibilização de atualizações do software 

dos aparelhos eletrónicos;  

b) Facilitar a reparação por meio da disponibilização, durante todo o ciclo de vida do 

produto, de peças de substituição a um preço razoável, tendo em conta o custo total do 

produto;  

c) Reforçar a possibilidade de reciclagem por meio da utilização de polímeros de plástico 

únicos ou compatíveis; 

9. Realça que, além de garantir a possibilidade de reciclagem, é também importante 

promover o uso efetivo de materiais reciclados; considera, por um lado, que a 

possibilidade de reciclagem e o fácil desmantelamento dos produtos têm de ser integrados 

na fase da conceção, de modo a que os produtos em fim de vida possam ser convertidos 

em matérias-primas secundárias de qualidade, e, por outro, que a reutilização efetiva 

destas matérias-primas secundárias em novos produtos tem de ser promovida e apoiada, 

por exemplo estabelecendo uma utilização mínima obrigatória de materiais reciclados em 

novos produtos; 

10. Sublinha que, para garantir a utilização de materiais reciclados/secundários, é imperativo 

assegurar a disponibilidade de materiais secundários de elevada qualidade e criar, por 

conseguinte, um mercado bem organizado para esses materiais; 

11. Frisa a importância de atribuir responsabilidade aos produtores e de alargar os períodos e 

condições de garantia, obrigando os fabricantes/vendedores a assumirem a 

responsabilidade por todo o ciclo de vida de um produto, promovendo a possibilidade de 

reparação, modernização e reciclagem, bem como a modularidade, e garantindo que a 

gestão de matérias-primas e de resíduos continua a ser realizada na União Europeia; 

12. Realça que a utilização de materiais e substâncias de importância crítica, tais como 

elementos de terras raras (ETR), ou substâncias tóxicas ou potencialmente perigosas, 

nomeadamente os poluentes orgânicos persistentes (POP) e os desreguladores endócrinos, 

deve ser especificamente tida em conta no âmbito dos critérios alargados de conceção 

ecológica, a fim de restringir o uso de tais materiais e substâncias ou, pelo menos, 

assegurar a possibilidade de extrair/separar esses materiais e substâncias aquando do fim 

de vida de um produto; 

13. Salienta a necessidade de otimizar e de salvaguardar o processo de tomada de decisão; 

sublinha que as medidas de conceção ecológica devem ser adotadas individualmente 

dentro dos prazos estabelecidos e comunicados, devendo ser prontamente aplicadas; insta 

a Comissão a reservar os recursos necessários para a sua aplicação;  

14. Insiste na necessidade de otimizar a fiscalização do mercado de produtos através de uma 

melhor cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros e entre os próprios 

Estados-Membros; recomenda que a Comissão organize, à escala da UE, a coordenação 

entre as autoridades nacionais de fiscalização do mercado; 
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15. Salienta que os protocolos de ensaio devem aproximar-se das condições reais, isto é, os 

produtos devem ser testados em condições e ambientes que simulem da melhor forma 

possível as condições e os ambientes em que os produtos serão utilizados pelo consumidor 

comum; apela a que os métodos de ensaio dos fornecedores e das autoridades de 

fiscalização do mercado sejam estabelecidos e executados de modo a que toda e qualquer 

manipulação ou melhoria intencional ou não intencional dos resultados seja detetada e 

eliminada e os desvios permitidos entre os objetos testados e os resultados declarados 

fiquem limitados à margem de erro estatística do equipamento de medição; 

16. Realça que a Comissão estima que entre 10 e 25 % dos produtos no mercado não 

cumprem os requisitos de conceção ecológica e de rotulagem energética, o que conduz a 

uma perda de cerca de 10 % das poupanças previstas; insta a uma melhor monitorização 

do cumprimento; salienta o grande potencial dos métodos de rastreio rápido na deteção de 

produtos e tipos de produtos com maior probabilidade de incumprimento da Diretiva 

relativa à conceção ecológica;  

17. Solicita maior coerência e maiores sinergias com outros atos legislativos setoriais e 

instrumentos europeus, nomeadamente os requisitos de contratação pública responsável, o 

rótulo ecológico ou a utilização comum da base de dados de registo dos produtos criada 

pelo Regulamento (UE) 2017/1369, que estabelece um regime de etiquetagem energética;  

18. Apela a um financiamento adequado, a fim de que a União e os Estados-Membros 

assegurem uma monitorização adequada da elaboração de políticas, procedam à 

fiscalização do mercado, criem novas oportunidades de negócio, realizem consultas a 

nível nacional, antes de os Estados-Membros votarem em medidas de execução, e 

concebam estratégias de comunicação proativas; insta a Comissão a comunicar 

proativamente aos cidadãos europeus os benefícios das medidas de conceção ecológica 

como parte integrante do processo de adoção destas medidas; 

19. Exorta as instituições da UE e os Estados-Membros a darem o exemplo, estabelecendo e 

utilizando plenamente a economia circular e as estratégias dos contratos públicos 

ecológicos (CPE), a fim de dar prioridade a produtos comprovadamente sustentáveis, tais 

como os produtos com rótulo ecológico, bem como as mais elevadas normas de eficiência 

na utilização de recursos em todos os investimentos, e a promoverem o uso generalizado 

de contratos ecológicos, inclusive no setor privado. 
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