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Alteração 9
Holger Krahmer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva

Texto da Comissão Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Justificação

Na situação actual, estão ainda por aprovar “medidas de execução” para os grupos de 
produtos abrangidos pela actual legislação. A revisão da directiva conduz a um aumento da 
burocracia e a custos de produção e de desenvolvimento mais elevados sem dar qualquer 
contributo para a protecção do clima. A redução do total das emissões terá de ser conseguida 
através do comércio de licenças de emissão.

Alteração 10
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 
Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia 
podem criar entraves ao comércio e 
distorcer a concorrência na Comunidade, 
sendo portanto susceptíveis de impacto 
directo na realização e no funcionamento 
do mercado interno. A harmonização das 
legislações nacionais é o único meio de 
evitar este tipo de entraves ao comércio e a 
concorrência desleal. O alargamento do 
âmbito de aplicação a todos os produtos 

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 
Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia 
podem criar entraves ao comércio e 
distorcer a concorrência na Comunidade, 
sendo portanto susceptíveis de impacto 
directo na realização e no funcionamento 
do mercado interno. A harmonização das 
legislações nacionais é o único meio de 
evitar este tipo de entraves ao comércio e a 
concorrência desleal. O alargamento do 
âmbito de aplicação a todos os produtos 
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relacionados com o consumo de energia 
assegura a harmonização, a nível 
comunitário, dos requisitos de concepção 
ecológica para todos os produtos que sejam 
significativos.

relacionados com o consumo de energia 
assegura a harmonização, a nível 
comunitário, dos requisitos de concepção 
ecológica para todos os produtos que sejam 
significativos. O alargamento do âmbito 
de aplicação aos produtos relacionados 
com o consumo de energia não deverá 
resultar em limitações comerciais 
excessivas às PME, prejudicando assim a 
sua competitividade.

Or. de

Alteração 11
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 
Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia
podem criar entraves ao comércio e 
distorcer a concorrência na Comunidade, 
sendo portanto susceptíveis de impacto 
directo na realização e no funcionamento 
do mercado interno. A harmonização das 
legislações nacionais é o único meio de 
evitar este tipo de entraves ao comércio e a 
concorrência desleal. O alargamento do 
âmbito de aplicação a todos os produtos 
relacionados com o consumo de energia 
assegura a harmonização, a nível 
comunitário, dos requisitos de concepção 
ecológica para todos os produtos que 
sejam significativos.

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 
Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos podem 
criar entraves ao comércio e distorcer a 
concorrência na Comunidade, sendo 
portanto susceptíveis de impacto directo na 
realização e no funcionamento do mercado 
interno. A harmonização das legislações 
nacionais é o único meio de evitar este tipo 
de entraves ao comércio e a concorrência 
desleal. O alargamento do âmbito de 
aplicação a todos os produtos relacionados 
com o consumo de energia assegura a 
harmonização, a nível comunitário, dos 
requisitos de concepção ecológica para 
todos os produtos com um impacto 
ambiental significativo e que apresentem 
um potencial significativo de melhoria do 
respectivo impacto ambiental. O 
alargamento aos produtos relacionados 
com o consumo de energia deverá ser 
feito na medida em que não imponha 
encargos económicos desproporcionados
que possam prejudicar a competitividade 
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das PME no mercado interno.

Or. en

Justificação

Deverá ser evitada a todo o custo legislação que gere confusão e que se sobreponha a outra. 
Em sectores como o da construção, por exemplo, há regulamentação específica que rege a 
comercialização dos produtos de construção (Directiva dos Produtos de Construção – DPC-, 
que será revista em breve como Regulamento dos Produtos de Construção – RPC). As 
medidas de execução ao abrigo da DPC em vigor impuseram já um novo sistema de 
comercialização e rotulagem dos produtos, incluindo uma declaração de desempenho para a
marcação CE, por exemplo, no que toca ao coeficiente global de transferência de calor. 

Alteração 12
 Anja Weisgerber, Holger Krahmer, Elisabetta Gardini 

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Os produtos de construção não 
deverão ser incluídos no âmbito de 
aplicação da presente directiva.
O desempenho geral dos produtos de 
construção em termos ambientais, bem 
como, em particular, a sua eficiência 
energética, não podem ser avaliados ou 
medidos a nível do produto, mas apenas a 
nível da construção.

Or. en

Justificação

Cumpre evitar a duplicação de legislação sobre produtos de construção, uma vez que estes 
estão sujeitos a uma legislação complexa, que já abrange, ou abrangerá em breve, todos os 
aspectos da concepção ecológica. Os produtos de construção são sempre vistos em relação 
às obras em que são instalados. O desempenho de um produto de construção num edifício 
depende da forma como foi instalado no sistema. Assim, os produtos de construção podem 
possuir uma concepção ecológica e, no entanto, perderem as suas credenciais ambientais e 
deixarem de ser sustentáveis quando incorrectamente instalados no edifício.
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Alteração 13
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A presente directiva deverá ser 
aplicada apenas na medida em que não 
existam disposições específicas com um 
objectivo, natureza ou efeito semelhante 
noutro acto legislativo comunitário de 
harmonização. Deverá evitar-se gerar 
confusão no mercado e custos excessivos 
devidos à sobreposição de legislação.

Or. en

Justificação

A confusão e a sobreposição de legislação deverão ser evitados a todo o custo.

Alteração 14
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia são responsáveis por 
uma grande parte do consumo de 
recursos naturais e de energia na 
Comunidade. Têm também alguns outros 
impactos significativos a nível ambiental.
Relativamente à grande maioria das
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 
diferentes, ainda que o seu desempenho 
funcional seja semelhante. A bem do 

(3) Relativamente à grande maioria das 
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 
diferentes, ainda que o seu desempenho 
funcional seja semelhante. A bem do 
desenvolvimento sustentável, deverá ser 
incentivada a contínua melhoria do 
impacto ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes de impactos negativos 
no ambiente e mediante esforços para 
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desenvolvimento sustentável, deverá ser 
incentivada a contínua melhoria do 
impacto ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes de impactos negativos 
no ambiente e mediante esforços para 
evitar toda e qualquer transferência de 
poluição, desde que essa melhoria não 
implique custos excessivos.

evitar toda e qualquer transferência de 
poluição, desde que essa melhoria não 
implique custos excessivos.

Or. en

Justificação

Se o âmbito da directiva for alargado para abranger todos os produtos – visando 
simultaneamente a eficiência energética e a eficiência na utilização dos recursos – então daí 
decorre naturalmente a supressão das duas primeiras frases.

Alteração 15
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia são responsáveis por 
uma grande parte do consumo de recursos 
naturais e de energia na Comunidade. Têm 
também alguns outros impactos 
significativos a nível ambiental. 
Relativamente à grande maioria das 
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 
diferentes, ainda que o seu desempenho 
funcional seja semelhante. A bem do 
desenvolvimento sustentável, deverá ser 
incentivada a contínua melhoria do 
impacto ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes de impactos negativos 
no ambiente e mediante esforços para 
evitar toda e qualquer transferência de 

(3) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia são responsáveis por 
uma grande parte do consumo de recursos 
naturais e de energia na Comunidade. Têm 
também impactos a nível ambiental
resultantes da geração de resíduos. 
Relativamente à grande maioria das 
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 
diferentes, consoante o grau de 
desenvolvimento tecnológico dos produtos 
e o custo geral da sua produção. A bem 
do desenvolvimento sustentável, deverá ser 
incentivada uma redução do impacto 
ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes desse impacto e 
mediante esforços para evitar toda e 
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poluição, desde que essa melhoria não 
implique custos excessivos.

qualquer transferência de poluição, desde 
que essa melhoria não implique custos 
excessivos.

Or. pl

Justificação

O custo global de fabrico de um produto inclui os custos ambientais, enquanto a intensidade 
energética do produto depende, em grande medida, do seu grau de desenvolvimento 
tecnológico. Ambos estes factores têm consequências directas no impacto ambiental de um 
produto.

Alteração 16
Satu Hassi

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Muitos dos produtos que consomem 
energia, bem como dos que não 
consomem energia, possuem um 
significativo potencial de melhoria em 
matéria de redução dos impactos 
ambientais e de consecução da eficiência 
na utilização de recursos e materiais, 
através da melhoria da sua concepção.

Or. en

Alteração 17
 Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey 

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A concepção ecológica dos produtos 
constitui um elemento essencial da 
estratégia comunitária para a política 
integrada dos produtos. Sendo uma 

(4) A concepção ecológica dos produtos 
constitui um elemento essencial da 
estratégia comunitária para a política 
integrada dos produtos. Sendo uma 
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abordagem preventiva, que visa optimizar 
o desempenho ambiental dos produtos, ao 
mesmo tempo que conserva as respectivas 
características funcionais, apresenta novas 
e efectivas oportunidades para o fabricante, 
o consumidor e a sociedade em geral.

abordagem preventiva, que visa optimizar 
o desempenho ambiental dos produtos, ao 
mesmo tempo que conserva as respectivas 
características funcionais, apresenta novas 
e efectivas oportunidades para o fabricante, 
o consumidor e a sociedade em geral.
Deverá considerar-se uma série de opções 
a fim de reforçar a eficiência energética e 
a eficiência da utilização dos recursos e 
limitar a poluição, como a abordagem
funcional (transformando produtos em 
serviços), a desmaterialização através das 
TIC e o desenvolvimento de tecnologias 
com base na imitação da natureza 
(biomimetismo).

Or. en

Justificação

Reforçar significativamente a eficiência energética e a eficiência da utilização dos recursos 
exigirá um estudo aturado dos actuais modelos de negócio e organização da produção e do 
consumo. São já vários os exemplos existentes dessa realidade. Um desses exemplos é a 
Interface, o fabricante americano de tapetes. Os seus produtos estão a ser alugados em vez de 
vendidos, o que resulta numa redução significativa nos materiais usados e nas emissões de 
CO2.

Alteração 18
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) A concepção ecológica dos produtos
constitui um elemento essencial da 
estratégia comunitária para a política 
integrada dos produtos. Sendo uma 
abordagem preventiva, que visa optimizar 
o desempenho ambiental dos produtos, ao 
mesmo tempo que conserva as respectivas 
características funcionais, apresenta novas 
e efectivas oportunidades para o 
fabricante, o consumidor e a sociedade 

(4) A concepção ecológica constitui um 
elemento essencial da estratégia 
comunitária para a política integrada dos 
produtos. Sendo uma abordagem 
preventiva, que visa optimizar o custo
ambiental dos produtos, ao mesmo tempo 
que conserva as respectivas características 
funcionais, apresenta oportunidades para a 
redução do impacto ambiental das 
economias dos Estados-Membros.
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em geral.

Or. pl

Justificação

O objectivo da concepção ecológica é conseguir uma redução da intensidade energética das 
economias dos Estados-Membros.

Alteração 19
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A melhoria da eficiência energética —
de que uma das opções disponíveis 
consiste na utilização final mais eficiente 
da electricidade — é considerada um 
contributo importante para a realização 
dos objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa na 
Comunidade. A procura de electricidade 
constitui a categoria de utilização final de 
energia que regista a expansão mais rápida, 
apontando as projecções para que essa 
procura aumente dentro dos próximos 20 a 
30 anos, na ausência de uma acção 
política destinada a contrariar esta 
tendência. É possível uma redução 
significativa do consumo de energia, tal 
como sugere a Comissão no Programa 
Europeu para as Alterações Climáticas 
(PEAC). As alterações climáticas 
constituem uma das prioridades do Sexto 
Programa Comunitário de Acção em 
matéria de Ambiente estabelecido pela 
Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho. A poupança de 
energia representa o meio mais eficaz, em 
termos de custos, para melhorar a 
segurança do abastecimento e reduzir a 
dependência das importações. Importa, por 

(5) A redução da intensidade energética 
das economias dos Estados-Membros é 
reconhecida como dando um contributo 
significativo para a protecção do ambiente 
na Comunidade e, devido à redução da 
utilização de matérias-primas importadas, 
também fora da Comunidade. A procura 
de electricidade constitui a categoria de 
utilização de energia que regista a 
expansão mais rápida, apontando as 
projecções para que essa procura aumente 
dentro dos próximos 20 a 30 anos. Uma 
redução do consumo de energia, 
juntamente com uma produção de energia 
mais eficiente, tal como sugere a Comissão 
no Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas (PEAC) constituem uma das 
prioridades da protecção ambiental. A 
poupança de energia representa o meio 
mais eficaz, em termos de custos, para 
melhorar a segurança do abastecimento e 
reduzir a dependência das importações. 
Importa, por conseguinte, adoptar medidas 
substanciais e objectivos ao nível da
redução da procura de energia.
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conseguinte, adoptar medidas substanciais 
e objectivos ao nível da procura.

Or. pl

Justificação

Reduzir a intensidade energética das economias dos Estados-Membros, produzindo 
simultaneamente energia de forma mais eficiente é um modo eficaz de protecção do ambiente 
e redução da nossa dependência face às importações. É inevitável um aumento do consumo 
de energia ao longo dos próximos 20 a 30 anos, independentemente dos esforços envidados
ao nível da poupança de energia. Por conseguinte, importa expandir, juntamente com a 
redução da intensidade energética das economias, a utilização de novas fontes de energia 
renováveis.

Alteração 20
 Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) A melhoria da eficiência energética —
de que uma das opções disponíveis 
consiste na utilização final mais eficiente 
da electricidade — é considerada um 
contributo importante para a realização dos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa na Comunidade. 
A procura de electricidade constitui a 
categoria de utilização final de energia que 
regista a expansão mais rápida, apontando 
as projecções para que essa procura 
aumente dentro dos próximos 20 a 30 anos, 
na ausência de uma acção política 
destinada a contrariar esta tendência. É 
possível uma redução significativa do 
consumo de energia, tal como sugere a 
Comissão no seu relatório sobre o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas (PEAC). As alterações 
climáticas constituem uma das prioridades 
do Sexto Programa Comunitário de Acção 
em matéria de Ambiente estabelecido pela 
Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento 

(5) A melhoria da eficiência energética e 
da eficiência na utilização dos recursos –
de que uma das opções disponíveis 
consiste na utilização final mais eficiente 
da electricidade – é considerada um 
contributo importante para a realização dos 
objectivos de redução das emissões de 
gases com efeito de estufa na Comunidade,
bem como para a consecução dos 
objectivos da Estratégia Temática sobre o 
Uso Sustentável de Recursos Naturais. A 
procura de electricidade constitui a 
categoria de utilização final de energia que 
regista a expansão mais rápida, apontando 
as projecções para que essa procura 
aumente dentro dos próximos 20 a 30 anos, 
na ausência de uma acção política 
destinada a contrariar esta tendência. É 
possível uma redução significativa do 
consumo de energia, tal como sugere a 
Comissão no seu relatório sobre o 
Programa Europeu para as Alterações 
Climáticas (PEAC). As alterações 
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Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 
2002. A poupança de energia representa o 
meio mais eficaz, em termos de custos, 
para melhorar a segurança do 
abastecimento e reduzir a dependência das 
importações. Importa, por conseguinte, 
adoptar medidas substanciais de acção e 
objectivos ao nível da procura.

climáticas constituem uma das prioridades 
do Sexto Programa Comunitário de Acção 
em matéria de Ambiente estabelecido pela 
Decisão n.º 1600/2002/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de Julho de 
2002. A poupança de energia representa o 
meio mais eficaz, em termos de custos, 
para melhorar a segurança do 
abastecimento e reduzir a dependência das 
importações. Importa, por conseguinte, 
adoptar medidas substanciais de acção e 
objectivos ao nível da procura.

A necessidade de reforçar a eficiência na
utilização dos recursos foi demonstrada 
em numerosos relatórios científicos, bem 
como na Estratégia Temática sobre o Uso 
Sustentável de Recursos Naturais.

Or. en

Justificação

A referência à Estratégia Temática sobre o Uso Sustentável de Recursos Naturais é 
importante, uma vez que a Estratégia proporciona os principais argumentos para que 
Directiva relativa à concepção ecológica tenha um âmbito mais vasto do que apenas a 
eficiência energética.

Alteração 21
 Anders Wijkman

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deverá actuar-se na fase de concepção 
do produto, já que é aí que a poluição 
originada no seu ciclo de vida é 
determinada e que a maior parte dos custos 
surgem.

(6) Deverá actuar-se na fase de concepção 
do produto, já que é aí que a poluição 
originada no seu ciclo de vida é 
determinada e que a maior parte dos custos 
surgem. Uma abordagem funcional
encerra potencial para ganhos 
significativos em matéria de eficiência na
utilização dos recursos em várias gamas 
de produtos.



AM\766500PT.doc 13/56 PE416.577v01-00

PT

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 2. A abordagem funcional, fundamentalmente, a transformação 
de produtos em serviços, possui um enorme potencial para diversas gamas de produtos.

Alteração 22
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Deverá actuar-se na fase de concepção 
do produto, já que é aí que a poluição 
originada no seu ciclo de vida é 
determinada e que a maior parte dos custos 
surgem.

(6) Deverá actuar-se na fase de concepção 
do produto, já que é aí que a sua
intensidade energética é determinada e 
que a maior parte dos custos, incluindo os 
ambientais, surgem.

Or. pl

Justificação

O custo de um produto depende directamente da sua intensidade energética. Os seus custos 
ambientais globais poderão ser calculados na fase de concepção.

Alteração 23
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Deverá ser instituído um quadro de 
aplicação dos requisitos comunitários de 
concepção ecológica para os produtos 
relacionados com o consumo de energia, a 
fim de garantir a livre circulação dos 
produtos que os respeitem e de melhorar o 

(7) Deverá ser instituído um quadro de 
aplicação dos requisitos comunitários de 
concepção ecológica para os produtos 
relacionados com o consumo de energia, a 
fim de reduzir o seu impacto ambiental 
global. Os referidos requisitos 
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seu impacto ambiental global. Os referidos 
requisitos comunitários deverão respeitar 
os princípios da concorrência leal e do 
comércio internacional.

comunitários deverão respeitar os 
princípios da concorrência leal e do 
comércio internacional.

Or. pl

Justificação

O principal objectivo da concepção ecológica será a redução do impacto ambiental global 
dos produtos relacionados com o consumo de energia. 

Alteração 24
 Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A presente directiva procura atingir um 
elevado nível de protecção do ambiente, 
mediante a redução do potencial impacto 
ambiental dos produtos relacionados com o 
consumo de energia, que beneficiará, em 
última análise, os consumidores e outros 
utilizadores finais. O desenvolvimento 
sustentável exige também que se dê a 
devida atenção ao impacto sobre a saúde e 
ao impacto social e económico das 
medidas previstas. A melhoria da 
eficiência energética dos produtos 
contribui para a segurança do fornecimento 
de energia, que constitui uma condição 
prévia de toda a actividade económica sã e, 
portanto, do desenvolvimento sustentável.

(9) A presente directiva procura atingir um 
elevado nível de protecção do ambiente, 
mediante a redução do potencial impacto 
ambiental dos produtos relacionados com o 
consumo de energia, que beneficiará, em 
última análise, os consumidores e outros 
utilizadores finais. O desenvolvimento 
sustentável exige também que se dê a 
devida atenção ao impacto sobre a saúde e 
ao impacto social e económico das 
medidas previstas. A melhoria da 
eficiência energética dos produtos e da 
eficiência na utilização dos recursos
contribui para a segurança do fornecimento 
de energia e reduz a procura de recursos 
naturais, condições prévias de toda a 
actividade económica sã e, portanto, do 
desenvolvimento sustentável.

Or. en
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Alteração 25
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros que entendam 
necessário manter disposições legais 
nacionais, justificadas por razões 
importantes relacionadas com a protecção 
do meio ambiente, ou introduzir novas 
disposições baseadas em novos dados 
científicos relativos à protecção do meio 
ambiente e justificados por problemas 
específicos desses Estados-Membros 
surgidos posteriormente à adopção da 
medida de execução aplicável, poderão 
fazê-lo, desde que o façam nas condições 
estabelecidas nos n.os 4, 5 e 6 do 
artigo 95.º do Tratado, que prevêem a 
notificação prévia e a aprovação da 
Comissão.

Suprimido

Or. pl

Alteração 26
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros que entendam 
necessário manter disposições legais 
nacionais, justificadas por razões 
importantes relacionadas com a protecção 
do meio ambiente, ou introduzir novas 
disposições baseadas em novos dados 
científicos relativos à protecção do meio 
ambiente e justificados por problemas 
específicos desses Estados-Membros 
surgidos posteriormente à adopção da 
medida de execução aplicável, poderão 

(10) Os Estados-Membros que entendam 
necessário manter disposições legais 
nacionais, justificadas por razões 
importantes relacionadas com a protecção 
do meio ambiente, ou introduzir novas 
disposições baseadas em novos dados 
científicos relativos à protecção do meio 
ambiente e justificados por problemas 
específicos desses Estados-Membros 
surgidos posteriormente à adopção da 
medida de execução aplicável, poderão 
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fazê-lo, desde que o façam nas condições 
estabelecidas nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 
95.º do Tratado, que prevêem a notificação 
prévia e a aprovação da Comissão.

fazê-lo, desde que o façam nas condições 
estabelecidas nos n.os 4, 5 e 6 do artigo 
95.º do Tratado, que prevêem a notificação 
prévia e a aprovação da Comissão e desde 
que essas disposições nacionais não sejam 
contrárias à harmonização ou 
funcionamento do mercado interno.

Or. en

Justificação

A Directiva relativa à concepção ecológica não deverá encorajar a adopção de medidas 
independentes por parte dos Estados-Membros que possam frustrar a intenção de 
harmonização da directiva ou prejudicar o mercado interno.

Alteração 27
 Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) A fim de maximizar os benefícios 
ambientais de uma concepção melhorada, 
pode revelar-se necessário informar os 
consumidores acerca das características e 
do desempenho ambientais dos produtos 
relacionados com o consumo de energia e 
aconselhá-los sobre o modo de os utilizar 
de forma favorável ao ambiente.

(11) A fim de maximizar os benefícios 
ambientais de uma concepção melhorada é 
da máxima importância informar os 
consumidores acerca das características e 
do desempenho ambientais dos produtos e 
aconselhá-los sobre o modo de os utilizar 
de forma favorável ao ambiente.

Or. en

Justificação

A informação aos consumidores está no cerne de uma produção e consumo sustentáveis. A 
política só será eficaz se os consumidores estiverem absolutamente cientes das escolhas 
disponíveis e da forma como devem utilizar os produtos e serviços oferecidos.
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Alteração 28
 Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Tendo por base a Comunicação da 
Comissão sobre uma Política Integrada de 
Produtos (COM(2003)0302), esta 
directiva deveria promover modelos de 
negócio alternativos que favoreçam o 
desempenho ambiental dos produtos e dos 
serviços ao longo de todo o seu ciclo de 
vida.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 2.

Alteração 29
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Embora seja desejável uma 
abordagem global do desempenho 
ambiental, a redução das emissões de 
gases com efeito de estufa através de uma 
melhoria da eficiência energética deverá 
ser considerada o objectivo ambiental 
prioritário a alcançar enquanto não for 
adoptado um plano de trabalho.

(13) A redução da intensidade energética 
e da geração de resíduos durante a 
produção, utilização e reciclagem de 
produtos deverá ser considerada o 
objectivo ambiental prioritário a alcançar 
enquanto não for adoptado um plano de 
trabalho.

Or. pl

Justificação

A melhor e mais eficaz forma de proteger o ambiente é reduzir a intensidade energética dos 
produtos em todas as fases do seu “ciclo de vida”.
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Alteração 30
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Embora seja desejável uma 
abordagem global do desempenho 
ambiental, a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa através de uma 
melhoria da eficiência energética deverá 
ser considerada o objectivo ambiental 
prioritário a alcançar enquanto não for 
adoptado um plano de trabalho.

(13) Embora seja desejável uma 
abordagem global do desempenho 
ambiental, a redução das emissões de gases 
com efeito de estufa através de uma 
melhoria da eficiência energética deverá 
ser considerada o objectivo ambiental 
prioritário a alcançar enquanto não for 
adoptado um plano de trabalho. O balanço 
de carbono dos produtos deveria ser 
generalizado e tido em conta na 
concepção ecológica.

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 31
Satu Hassi

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Pode revelar-se necessário e 
justificado fixar requisitos específicos 

(14) Pode revelar-se necessário e 
justificado fixar de requisitos específicos 
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quantificados de concepção ecológica 
relativamente a alguns produtos ou aos 
seus aspectos ambientais, a fim de garantir 
a minimização do seu impacto ambiental. 
Dada a necessidade urgente de contribuir 
para que se atinjam os compromissos 
assumidos no âmbito do Protocolo de 
Quioto da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC), e sem prejuízo da abordagem 
integrada promovida na presente directiva, 
deveria ser dada alguma prioridade às 
medidas com elevado potencial de redução 
das emissões de gases com efeito de estufa 
a custo reduzido. Essas medidas podem 
também contribuir para uma utilização
sustentável de recursos e constituir um 
contributo fundamental para os 
programas-quadro decenais relativos à 
produção e ao consumo sustentáveis, 
acordados na Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 
Joanesburgo, em Setembro de 2002.

quantificados de concepção ecológica 
relativamente a alguns produtos ou aos 
seus aspectos ambientais, a fim de garantir 
a minimização do seu impacto ambiental. 
Dada a necessidade urgente de contribuir 
para que se atinjam os compromissos 
assumidos no âmbito do Protocolo de 
Quioto da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre as Alterações Climáticas 
(UNFCCC), bem como o compromisso 
comunitário de conseguir uma melhoria 
de 20% da eficiência energética até 2020,
e sem prejuízo da abordagem integrada 
promovida na presente directiva, deveria 
ser dada alguma prioridade às medidas 
com elevado potencial de redução das 
emissões de gases com efeito de estufa a 
custo reduzido. Essas medidas podem 
também contribuir para uma utilização 
sustentável de recursos e constituir um 
contributo fundamental para os 
programas-quadro decenais relativos à 
produção e ao consumo sustentáveis, 
acordados na Cimeira Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável de 
Joanesburgo, em Setembro de 2002.

Or. en

Alteração 32
 Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Avril Doyle

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deverá ser dada prioridade a uma 
acção alternativa, tal como a auto-
regulação do sector, sempre que esta acção 
permitir que os objectivos sejam cumpridos 
de forma mais rápida ou mais económica 
que os requisitos obrigatórios. As medidas 
legislativas podem ser necessárias nos 
casos em que as forças do mercado não 

(17) Deverá ser dada prioridade a uma 
acção alternativa, tal como a 
auto-regulação do sector, sempre que esta 
acção permitir que os objectivos sejam 
cumpridos de forma mais rápida ou mais 
económica que os requisitos obrigatórios.
Deverão encorajar-se os sectores 
industriais a elaborarem propostas de 
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consigam evoluir na direcção correcta ou a 
uma velocidade aceitável.

auto-regulação. As medidas legislativas só 
deverão ser impostas nos casos em que as 
forças do mercado não consigam evoluir na 
direcção correcta ou a uma velocidade 
aceitável.

Or. en

Justificação

A auto-regulação num sector pode ser uma forma económica de reforçar a eficiência
energética e a eficiência na utilização dos recursos. Deverão ser encorajadas iniciativas 
próprias por parte da indústria.

Alteração 33
 John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Deverá ser dada prioridade a uma 
acção alternativa, tal como a auto-
regulação do sector, sempre que esta acção 
permitir que os objectivos sejam cumpridos 
de forma mais rápida ou mais económica 
que os requisitos obrigatórios. As medidas 
legislativas podem ser necessárias nos 
casos em que as forças do mercado não 
consigam evoluir na direcção correcta ou a 
uma velocidade aceitável.

(17) Deverá ser dada prioridade a uma 
acção alternativa, tal como a auto-
regulação do sector, sempre que esta acção 
permitir que os objectivos sejam cumpridos 
de forma mais rápida ou mais económica 
que os requisitos obrigatórios. Deverão 
encorajar-se os sectores industriais a 
elaborarem propostas de auto-regulação.
As medidas legislativas só deverão ser 
impostas nos casos em que as forças do 
mercado não consigam evoluir na direcção 
correcta ou a uma velocidade aceitável.

Or. en

Justificação

Visa-se reforçar a ideia de que é mais provável conseguir rapidamente progressos rumo a 
uma maior sustentabilidade através de acções voluntárias. Os sectores dos produtos 
relacionados com o consumo de energia que, ou não consigam produzir medidas de 
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auto-regulação, ou prefiram não o fazer verão naturalmente, com o tempo, ser-lhes impostas 
medidas de execução; porém, esta abordagem não deverá significar que a auto-regulação 
voluntária que esteja pronta e disponível noutros sectores que consomem energia deva ser 
desencorajada. Pelo contrário, deverá ser claramente encorajada.

Alteração 34
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A presente directiva deverá 
igualmente favorecer a integração do 
conceito de concepção ecológica ao nível 
das pequenas e médias empresas (PME) e 
das microempresas. Essa integração poderá 
ser facilitada pela ampla disponibilidade e 
fácil acesso à informação relacionada com 
a sustentabilidade dos seus produtos.

(21) A presente directiva deverá 
igualmente favorecer a integração do 
conceito de concepção ecológica ao nível 
das pequenas e médias empresas (PME) e 
das microempresas. Essa integração poderá 
ser facilitada pela ampla disponibilidade e 
fácil acesso à informação, a ausência de 
burocracia desnecessária, evitando custos 
adicionais desproporcionados 
relativamente aos objectivos da concepção 
ecológica, bem como através de prazos 
mais alargados para a aplicação das 
disposições.

Or. pl

Justificação

As PME e as microempresas são particularmente sensíveis a alterações nas disposições 
legislativas que gerem custos e burocracia acrescidos. São úteis e eficazes medidas bem 
ponderadas. Por conseguinte, as medidas não devem cingir-se à disponibilização de acesso à 
informação, que constitui apenas a primeira fase do processo de ajustamento às novas 
condições de trabalho nas PME.
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Alteração 35
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia que respeitem os 
requisitos de concepção ecológica 
instituídos em medidas de execução da 
presente directiva deverão ostentar a 
marcação “CE” e informação associada, de 
modo a permitir a sua colocação no 
mercado interno e a sua livre circulação. É 
necessária a rigorosa aplicação de 
medidas de execução para garantir a 
redução do impacto ambiental dos 
produtos regulamentados, bem como uma 
concorrência leal.

(22) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia que respeitem os 
requisitos de concepção ecológica 
instituídos em medidas de execução da 
presente directiva deverão ostentar a 
marcação “CE” e informação associada, de 
modo a permitir a sua colocação no 
mercado interno e a sua livre circulação.

Or. pl

Justificação

A aplicação rigorosa das medidas de execução está em contradição com os princípios que 
subjazem aos meios que visam a consecução dos objectivos da concepção ecológica, tal como 
definidos nos considerandos 17, 18 e 19 relativos aos mecanismos de auto-regulação.

Alteração 36
 John Bowis, Françoise Grossetête

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia que respeitem os 
requisitos de concepção ecológica 
instituídos em medidas de execução da 
presente directiva deverão ostentar a 
marcação “CE” e informação associada, de 

(22) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia que respeitem os 
requisitos de concepção ecológica 
instituídos em medidas de execução da 
presente directiva ou em medidas de 
auto-regulação deverão ostentar a 
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modo a permitir a sua colocação no 
mercado interno e a sua livre circulação. É 
necessária a rigorosa aplicação de medidas 
de execução para garantir a redução do 
impacto ambiental dos produtos 
regulamentados consumidores de energia, 
bem como uma concorrência leal.

marcação “CE” e informação associada, de 
modo a permitir a sua colocação no 
mercado interno e a sua livre circulação. É 
necessária a rigorosa aplicação de medidas 
de execução para garantir a redução do 
impacto ambiental dos produtos 
regulamentados consumidores de energia, 
bem como uma concorrência leal.

Or. en

Justificação

Visa-se prever, para os produtos conformes aos requisitos impostos pelas medidas de auto-
regulação aprovadas, um reconhecimento no mercado equivalente ao reconhecimento 
reservado aos produtos que cumprem os requisitos das medidas de execução.

Alteração 37
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Os produtos relacionados com o 
consumo de energia que respeitem os 
requisitos de concepção ecológica
instituídos em medidas de execução da 
presente directiva deverão ostentar a 
marcação “CE” e informação associada, de 
modo a permitir a sua colocação no 
mercado interno e a sua livre circulação. É 
necessária a rigorosa aplicação de medidas 
de execução para garantir a redução do 
impacto ambiental dos produtos 
regulamentados, bem como uma 
concorrência leal.

(22) Os produtos que consomem energia 
que respeitem os requisitos de concepção 
ecológica instituídos em medidas de 
execução da presente directiva deverão
ostentar a marcação “CE” e informação 
associada, em especial o balanço de 
carbono do produto, de modo a permitir a 
sua colocação no mercado interno e a sua 
livre circulação. É necessária a rigorosa 
aplicação de medidas de execução para 
garantir a redução do impacto ambiental 
dos produtos consumidores de energia, 
bem como uma concorrência leal.

Or. fr
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Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 38
John Bowis

Proposta de directiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Ao preparar as medidas de execução e 
o plano de trabalho, a Comissão deverá 
consultar os representantes dos Estados-
Membros, bem como as partes interessadas 
relacionadas com o grupo de produtos, 
como, por exemplo, a indústria, incluindo 
as PME e o artesanato, os sindicatos, os 
comerciantes, os retalhistas, os 
importadores, os grupos de protecção 
ambiental e as organizações de 
consumidores.

(23) Ao preparar as medidas de execução e 
o plano de trabalho, a Comissão deverá 
consultar os representantes dos 
Estados-Membros, bem como as partes 
interessadas relacionadas com o produto 
ou grupo de produtos, como, por exemplo, 
a indústria, incluindo as PME e o 
artesanato, os sindicatos, os comerciantes, 
os retalhistas, os importadores, os grupos 
de protecção ambiental e as organizações 
de consumidores.

Or. en

Justificação

Visa-se proporcionar uma ligação entre o termo “produto”, tal como definido na directiva e 
o agrupamento desses produtos para o efeito de elaboração de medidas de execução.
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Alteração 39
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na medida em que a legislação 
existente abranja parcial ou totalmente os 
requisitos da presente directiva, deverá ser 
dada prioridade ao quadro regulamentar
existente.

Or. en

Justificação

O legislador deverá evitar a confusão e a sobreposição de legislação. Alguns sectores estão 
já devidamente regulamentados por legislação específica. De acordo com os princípios
referidos no “Novo Quadro Legislativo”, aprovado recentemente, deverá aplicar-se 
prioritariamente a legislação específica relacionada com os produtos.

Alteração 40
Alessandro Foglietta

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os produtos feitos por encomenda
estão isentos da aplicação da presente 
directiva.

Or. en

Justificação

O Novo Quadro Legislativo para a comercialização de produtos, recentemente aprovado 
pelo Parlamento e pelo Conselho, inclui algumas disposições destinadas a evitar encargos 
desnecessários para as PME. Essas disposições visam assegurar que alguns parâmetros 
importantes, como o sector, a estrutura das empresas e o carácter de produção em série, 
sejam tidos em consideração aquando dos processos de verificação da conformidade. Na 
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verdade, estas disposições foram incluídas pelo Parlamento e pelo Conselho no Regulamento 
nº 765/2008/CE e na Decisão nº 768/2008/CE que regem a comercialização de produtos na 
UE. Em particular, o nº 10 do artigo 8º do Regulamento e o nº 4 do artigo 4º da Decisão 
referem claramente que, para os produtos fabricados por encomenda e produção de 
pequenas séries, devem ser simplificadas as condições técnicas e administrativas relativas 
aos procedimentos de avaliação da conformidade, “atendendo à dimensão, ao sector e à 
estrutura das empresas, ao grau de complexidade da tecnologia do produto em questão e à 
natureza do processo de produção em massa ou em série”. Isso demonstra claramente que os
decisores políticos estão plenamente conscientes de que o custo das avaliações de 
conformidade é muito elevado e só poderá ser acessível quando estão em causa grandes 
produções em série.

Alteração 41
 Anders Wijkman, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva prevê a definição de 
requisitos a observar pelos produtos 
relacionados com o consumo consumidores 
de energia abrangidos por medidas de 
execução, com vista à sua colocação no 
mercado e/ou colocação em serviço. 
Contribui para o desenvolvimento 
sustentável, na medida em que aumenta a 
eficiência energética e o nível de protecção 
do ambiente, e permite ao mesmo tempo 
aumentar a segurança do fornecimento de 
energia.

2. A presente directiva prevê a definição de 
requisitos a observar pelos produtos 
relacionados com o consumo consumidores 
de energia abrangidos por medidas de 
execução, com vista à sua colocação no 
mercado e/ou colocação em serviço. 
Contribui para o desenvolvimento 
sustentável, na medida em que aumenta a 
eficiência energética, a eficiência da 
utilização dos recursos e o nível de 
protecção do ambiente, e permite ao 
mesmo tempo aumentar a segurança do 
fornecimento de energia.

Or. en
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Alteração 42
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os produtos fabricados por 
encomenda ficarão excluídos do âmbito 
de aplicação da presente directiva.

Or. de

Justificação

O novo pacote relativo aos bens no mercado interno contém disposições com vista a evitar 
encargos desnecessários para as PME. O Regulamento 765/2008/CE estabelece que para os 
produtos fabricados por encomenda e produção de pequenas séries, devem ser simplificadas 
as condições técnicas e administrativas relativas aos procedimentos de avaliação da 
conformidade. As avaliações de conformidade deverão ser conduzidas de forma a evitar 
encargos desnecessários para os operadores económicos.

Alteração 43
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. As disposições da presente directiva 
em nada prejudicarão as disposições 
estabelecidas nos instrumentos 
comunitários relativos aos requisitos 
técnicos relacionados com a protecção do 
ambiente.

Or. de

Justificação

 Verwirrung und sich überschneidende Gesetzgebung muss vermieden werden. Im 
Baugewerbe wird die Vermarktung von Bauprodukten durch spezifische Gesetzestexte 
reguliert (Bauprodukterichtlinie BPR, überarbeitet als Bauprodukteverordnung). 
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Implementierungsmaßnahmen unter der bestehenden BPR erstellen bereits ein neues System 
für die Vermarktung und Kennzeichnung der Produkte, welche auch eine Erklärung der 
Leistungen des Produkts auf dem CE-Kennzeichen beinhaltet, z.B. zur Wärmedämmung. 
KMU tun sich bereits schwer mit der Umsetzung der BPR und es muss vermieden werden, 
dass neue Anforderungen diesen Prozess unnötig stören.

Alteração 44
 Thomas Ulmer, Anja Weisgerber 

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente directiva não é aplicável a 
meios de transporte de pessoas ou
mercadorias.

3. A presente directiva não é aplicável a 
meios de transporte de pessoas ou 
mercadorias ou aos produtos e materiais 
de construção.

Or. en

Justificação

Cumpre evitar a duplicação de legislação relativa aos produtos e materiais de construção, 
visto que estes se encontram sujeitos a legislação complexa, que já abrange, ou abrangerá 
em breve, todos os aspectos da concepção ecológica:
 Directiva Produtos de Construção 89/106/CE  (futuro Regulamento sobre os produtos de 

construção COM (2008) 311, em fase de revisão)
 Directiva 2002/91/CE relativa ao desempenho energético dos edifícios (objecto de 

reformulação)
 Directiva-quadro relativa aos resíduos 2008/98/CE

Alteração 45
Vittorio Prodi

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por “produto”,

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por “produto”, 
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qualquer bem que tenha um impacto sobre 
o consumo de energia durante a sua 
utilização, colocado no mercado e/ou 
colocado em serviço na União Europeia, 
incluindo peças a incorporar em produtos 
relacionados com o consumo de energia 
abrangidos pela presente directiva e 
colocadas no mercado e/ou colocadas em 
serviço como peças individuais para 
utilizadores finais, cujo desempenho 
ambiental possa ser avaliado de forma 
independente.

qualquer bem que tenha um impacto sobre 
o consumo de energia durante a sua 
utilização, colocado no mercado e/ou 
colocado em serviço na União Europeia, 
incluindo peças, com efeito no consumo de 
energia do produto relacionado com o 
consumo de energia, a incorporar em 
produtos relacionados com o consumo 
consumidores de energia abrangidos pela 
presente directiva e colocadas no mercado 
e/ou colocadas em serviço como peças 
individuais para utilizadores finais, cujo 
desempenho ambiental possa ser avaliado 
de forma independente.

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária a fim de evitar que as peças destinadas a ser incorporadas em 
produtos relacionados com o consumo de energia, cujas características não tenham impacto 
no consumo de energia desses produtos, sejam abrangidas pelos requisitos da presente 
directiva.

No entanto, antes de se alargar o âmbito de aplicação desta directiva, deverão concentrar-se 
esforços na consecução de uma melhor integração dos diferentes instrumentos
regulamentares e na exploração de sinergias entre esses instrumentos, garantindo 
simultaneamente a uniformidade na sua aplicação em todos os Estados-Membros. 

Alteração 46
 Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por “produto”, 
qualquer bem que tenha um impacto sobre 
o consumo de energia durante a sua 
utilização, colocado no mercado e/ou 
colocado em serviço na União Europeia, 
incluindo peças a incorporar em produtos 
relacionados com o consumo de energia 

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por “produto”, 
qualquer bem que tenha um substancial
impacto sobre o consumo de energia 
durante a sua utilização, colocado no 
mercado e/ou colocado em serviço na 
União Europeia, incluindo peças a 
incorporar em produtos relacionados com o 
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abrangidos pela presente directiva e 
colocadas no mercado e/ou colocadas em 
serviço como peças individuais para 
utilizadores finais, cujo desempenho 
ambiental possa ser avaliado de forma 
independente;

consumo de energia abrangidos pela 
presente directiva e colocadas no mercado 
e/ou colocadas em serviço como peças 
individuais para utilizadores finais, cujo 
desempenho ambiental possa ser avaliado 
de forma independente;

Or. de

Justificação

A definição proposta parece demasiadamente vaga e deverá ser limitada para que só os 
produtos que tenham um substancial impacto no consumo de energia sejam abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da directiva, o que é consentâneo com o objectivo fundamental de 
assegurar a proporcionalidade entre o impacto ambiental e o potencial de melhoria. 

Alteração 47
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por 
«produto», qualquer bem que tenha um 
impacto sobre o consumo de energia 
durante a sua utilização, colocado no 
mercado e/ou colocado em serviço na 
União Europeia, incluindo peças a 
incorporar em produtos relacionados com o 
consumo de energia abrangidos pela 
presente directiva e colocadas no mercado 
e/ou colocadas em serviço como peças 
individuais para utilizadores finais, cujo 
desempenho ambiental possa ser avaliado 
de forma independente.

1. “Produto relacionado com o consumo de 
energia”, a seguir designado por “produto”, 
qualquer bem cujo consumo de energia 
durante o processo de produção possa ser 
calculado e/ou que tenha um impacto 
sobre o consumo de energia durante a sua 
utilização, colocado no mercado e/ou 
colocado em serviço na União Europeia, 
incluindo peças dependentes de uma fonte 
de energia a incorporar em produtos 
relacionados com o consumo de energia 
abrangidos pela presente directiva e 
colocadas no mercado e/ou colocadas em 
serviço como peças individuais para 
utilizadores finais, cujo desempenho 
ambiental possa ser avaliado de forma 
independente.

Or. en
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Justificação

Deverá ser incluído o consumo de energia durante o processo de produção.

Alteração 48
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

12. “Impacto ambiental”, qualquer 
alteração do ambiente resultante, no todo 
ou em parte, de um produto durante o seu 
ciclo de vida;

12. “Impacto ambiental”, qualquer 
alteração previsível ou identificável do 
ambiente resultante, no todo ou em parte, 
do fabrico, utilização ou eliminação de 
um produto durante o seu ciclo de vida;

Or. pl

Justificação

Se não se estiver consciente de uma alteração, não é possível tomar uma medida racional em 
resposta à mesma. O ciclo de vida de um produto inclui diversas fases, e considera-se 
normalmente que os produtos têm um impacto apenas durante a fase de utilização. Sendo que 
os objectivos de concepção ecológica são incorporados logo desde a fase de concepção, 
então daí decorre que deverá abranger-se todo o ciclo de vida do produto.

Alteração 49
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. “Impacto ambiental significativo”, 
um impacto ambiental resultante de um 
produto que cumpra todos os critérios 
estabelecidos no nº 2 do artigo 15º.

Or. en
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Justificação

Visa –se esclarecer o que se entende por “impacto ambiental significativo”

Alteração 50
Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. “Ciclo de vida”, fases consecutivas e 
interligadas de um produto, desde a 
utilização da matéria-prima até à 
eliminação final.

13. “Ciclo de vida”, fases consecutivas e 
interligadas de um produto, desde a 
utilização da matéria-prima até à 
eliminação final, à reutilização, ou à 
reciclagem.

Or. en

Justificação

A noção de “tempo de vida” deverá ser alterada. Muito frequentemente, os produtos cujo 
ciclo de vida útil termina podem ser reaproveitados e/ou reciclados para utilização em novos 
produtos.

Alteração 51
Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 13

Texto da Comissão Alteração

13. “Ciclo de vida”, fases consecutivas e 
interligadas de um produto, desde a 
utilização da matéria-prima até à 
eliminação final.

13. “Ciclo de vida”, fases consecutivas e 
interligadas de um produto, desde o 
consumo de energia e a utilização da 
matéria-prima no processo de produção, o 
consumo de energia durante o transporte 
e a distribuição e a fase de utilização, 
possível reutilização ou reciclagem e o 
consumo da energia dos ganhos 
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energéticos durante a eliminação final.

Or. en

Justificação

Visa-se esclarecer que o consumo de energia está abrangido, assim como o processo de 
produção, transporte/distribuição e reutilização/reciclagem.

Alteração 52
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. “Valorização energética”, a utilização 
de resíduos de combustível como meio de 
geração de energia através da incineração 
directa, com ou sem outros resíduos, mas 
com recuperação de calor;

Suprimido

Or. pl

Justificação

 Termiczna utylizacja odpadów, czyli ich spalanie jest jedną z najbardziej ryzykownych, pod 
względem środowiskowym, technik ich unieszkodliwiania. Emitowane zanieczyszczenia 
gazowe oraz pyłowe, a także pozostałości po spaleniu, mimo stosowania najnowszych 
technologii stanową realne zagrożenie dla zdrowia ludziu oraz środowiska. Ten sposób 
utylizacji odpadów powinien być rozpatrywany jako ostateczność,  natomiast 
niedopuszczalnym z punktu widzenia ochrony środowiska jest stwarzanie przepisów, które 
mogą stanowić kryteria decydujące o dostosowaniu właściwości produktów, do możliwości 
ich spalenia. Ustanawiane kryteria powinny promować  przede wszystkim wielokrotne użycie, 
recykling, kompostowanie, bezpieczne składowanie.
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Alteração 53
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

16. “Valorização energética”, a utilização
de resíduos de combustível como meio de 
geração de energia através da incineração 
directa, com ou sem outros resíduos, mas 
com recuperação de calor;

16. “Valorização energética parcial através 
de incineração”, a reciclagem de resíduos 
de combustível através da incineração 
directa, com ou sem outros resíduos, mas 
com recuperação de parte da energia sob a 
forma de calor;

Or. pl

Justificação

É preciso chamar as coisas pelos seus nomes. Não se pode passar a ideia de que a 
incineração de resíduos é uma forma de recuperação de energia, quando não passa de um 
mero método de reciclagem de resíduos, para não falar do enorme risco que apresenta para 
o ambiente. A recuperação da energia libertada pela incineração de resíduos implica 
inevitavelmente uma maior toxicidade dos gases emitidos como resultado da síntese 
secundária dos seus componentes tóxicos a uma temperatura inferior devido à recuperação 
de calor. 

Alteração 54
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

20. “Perfil ecológico”, uma descrição, nos 
termos da medida de execução aplicável ao 
produto, dos meios utilizados e rejeitados 
(por exemplo materiais, emissões e 
resíduos) associados a um produto ao 
longo do seu ciclo de vida, que são 
significativos do ponto de vista do 
respectivo impacto ambiental e são 
expressos em grandezas físicas 

20. “Perfil ecológico”, uma descrição, nos 
termos da medida de execução aplicável ao 
produto consumidor de energia, dos meios 
utilizados e rejeitados (por exemplo 
materiais, emissões e resíduos) associados 
a um produto consumidor de energia ao 
longo do seu ciclo de vida, que são 
significativos do ponto de vista do 
respectivo impacto ambiental e são 
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mensuráveis. expressos em grandezas físicas 
mensuráveis, incluindo o balanço de 
carbono.

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.
.

Alteração 55
 Anders Wijkman, Dorette Corbey 

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 21

Texto da Comissão Alteração

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, o resultado da gestão pelo 
fabricante dos aspectos ambientais do 
produto, que se reflectem no seu dossier de 
documentação técnica.

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, o resultado da gestão pelo 
fabricante do impacto geral do produto no 
ambiente ao longo do seu ciclo de vida, 
que se reflecte no seu dossier de 
documentação técnica.

Or. en

Justificação

É importante salientar que todas as avaliações do desempenho ambiental de um produto 
devem ter por base uma abordagem assente no ciclo de vida.
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Alteração 56
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 21

Texto da Comissão Alteração

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, o resultado da gestão pelo 
fabricante dos aspectos ambientais do 
produto, que se reflectem no seu dossier de 
documentação técnica;

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, o resultado da gestão pelo 
fabricante dos aspectos ambientais do 
produto, que se reflectem no seu dossier de 
documentação técnica e que resultam 
numa verdadeira redução do impacto 
ambiental de um determinado produto 
durante a totalidade do seu ciclo de vida 
ou qualquer das suas fases.

Or. pl

Justificação

O “desempenho ambiental” não pode ficar confinado à documentação técnica de um 
produto, mas sim trazer verdadeiros benefícios ambientais. Caso contrário, esta expressão 
será meramente vã, sendo que os esforços efectuados resultam num aumento dos custos 
ambientais em relação à despesa total com um determinado produto.

Alteração 57
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 21

Texto da Comissão Alteração

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, resultado da gestão pelo 
fabricante dos aspectos ambientais do 
produto, que se reflectem no seu dossier de 
documentação técnica.

21. “Desempenho ambiental” de um 
produto, o resultado da gestão pelo 
fabricante do impacto geral do produto no 
ambiente ao longo do seu ciclo de vida, 
que se reflecte no seu dossier de 
documentação técnica.

Or. en
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Justificação

O Cefic defende a necessidade de ter em conta todo o ciclo de vida na avaliação do 
desempenho ambiental.

Alteração 58
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 22

Texto da Comissão Alteração

22. “Melhoramento do desempenho 
ambiental”, o processo de reforço do 
desempenho ambiental de um produto, ao 
longo de várias gerações, se bem que não 
necessariamente quanto a todos os aspectos 
ambientais do produto em simultâneo.

22. “Melhoramento do desempenho 
ambiental”, a tendência sustentada de 
redução do impacto ambiental de um 
produto, ao longo de várias gerações, se 
bem que não necessariamente quanto a 
todos os aspectos ambientais do produto 
em simultâneo.

Or. pl

Justificação

A melhoria do desempenho ambiental não deverá ser uma formulação burocrática reflectida 
em alterações na documentação técnica, mas sim uma redução quantificável e real no 
impacto ambiental de um produto.

Alteração 59
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Artigo 4 – travessão 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- determinar o balanço do carbono global 
do produto aquando da sua colocação no 
mercado ou colocação em serviço na 
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União Europeia.

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 60
Anders Wijkman, Françoise Grossetête, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da colocação no mercado e/ou da 
colocação em serviço de um produto 
abrangido por medidas de execução, deve 
ser-lhe aposta a marcação CE de 
conformidade e ser emitida uma declaração 
de conformidade, na qual o fabricante ou o 
seu representante autorizado garante e 
declara que o produto respeita todas as 
disposições pertinentes da medida de 
execução aplicável.

1. Antes da colocação no mercado e/ou da 
colocação em serviço de um produto 
abrangido por medidas de execução ou de 
auto-regulação, deve ser-lhe aposta a 
marcação CE de conformidade e ser 
emitida uma declaração de conformidade, 
na qual o fabricante ou o seu representante 
autorizado garante e declara que o produto 
respeita todas as disposições pertinentes da 
medida de execução aplicável.

Or. en

Alteração 61
John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da colocação no mercado e/ou da 
colocação em serviço de um produto 

1. Antes da colocação no mercado e/ou da 
colocação em serviço de um produto 
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abrangido por medidas de execução, deve 
ser-lhe aposta a marcação CE de 
conformidade e ser emitida uma declaração 
de conformidade, na qual o fabricante ou o 
seu representante autorizado garante e 
declara que o produto respeita todas as 
disposições pertinentes da medida de 
execução aplicável.

abrangido por medidas de execução ou de 
auto-regulação, deve ser-lhe aposta a 
marcação CE de conformidade e ser 
emitida uma declaração de conformidade, 
na qual o fabricante ou o seu representante 
autorizado garante e declara que o produto 
respeita todas as disposições pertinentes da 
medida de execução aplicável.

Or. en

Justificação

Para ficar em conformidade com a alteração 2.

Alteração 62
Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Livre circulação
1. Os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou impedir a colocação 
no mercado e/ou colocação em serviço, 
nos respectivos territórios, com base em 
requisitos de concepção ecológica 
relacionados com os parâmetros de 
concepção ecológica referidos na parte 1 
do anexo I e abrangidos pela medida de 
execução aplicável, de um produto que 
cumpra todas as disposições pertinentes 
da medida de execução aplicável e que 
ostente a marcação CE, nos termos do 
artigo 5.º.
2. Os Estados-Membros não podem 
proibir, restringir ou impedir a colocação 
no mercado e/ou colocação em serviço, 
nos respectivos territórios, de um produto 
que ostente a marcação CE nos termos do 
artigo 5.º, com base em requisitos de 
concepção ecológica relacionados com os 
parâmetros de concepção ecológica 

Suprimido



PE416.577v01-00 40/56 AM\766500PT.doc

PT

referidos na parte 1 do anexo I, e 
relativamente ao qual a medida de 
execução aplicável não preveja a 
necessidade de requisitos de concepção 
ecológica.
3. Os Estados-Membros não podem 
proibir a exibição, por exemplo em feiras, 
exposições e demonstrações, de produtos 
que não estejam em conformidade com o 
disposto na medida de execução aplicável, 
desde que exista uma indicação bem 
visível de que esses produtos não são 
colocados no mercado/em serviço antes de 
serem postos em conformidade.

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 63
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir, 
em particular mediante o reforço de redes 
e estruturas de apoio, que incentivarão as 
PME e as microempresas a adoptarem uma 
abordagem correcta do ponto de vista 
ambiental desde a fase de concepção do 
produto e a adaptarem-se à futura 
legislação comunitária.

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que incentivarão as PME e as 
microempresas a adoptarem uma 
abordagem que cumpra os princípios de 
protecção ambiental desde a fase de 
concepção do produto e a adaptarem-se à 
futura legislação comunitária.

Or. pl
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Justificação

Se se pretende cumprir os requisitos de concepção ecológica, então estes têm de ser 
claramente definidos. Uma abordagem consentânea com os princípios de protecção 
ambiental implica a redução da totalidade dos custos ambientais de um produto em todas as 
fases do seu ciclo de vida.

Alteração 64
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 3-A

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros 
proporcionarão às PME e às 
microempresas toda a assistência no que 
toca à informação respeitante aos 
requisitos da concepção ecológica. Estes 
requisitos não poderão impor encargos 
desproporcionados relativamente aos 
objectivos de concepção ecológica. Os 
Estados-Membros poderão, sempre que se 
justifique, conceder isenções temporárias 
relativamente a requisitos particularmente 
onerosos ligados à consecução destes 
objectivos.

Or. pl

Justificação

As PME e as microempresas são particularmente sensíveis a alterações nas disposições 
legislativas que gerem custos e burocracia acrescidos. São úteis e eficazes medidas bem 
ponderadas. Por conseguinte, as medidas não devem cingir-se à disponibilização de acesso à 
informação, que constitui apenas a primeira fase do processo de ajustamento às novas 
condições de trabalho nas PME.
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Alteração 65
Thomas Ulmer

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 2 – alínea c) - proémio

Texto da Comissão Alteração

c) Apresentar um potencial significativo de 
melhoria em termos de impacto ambiental, 
sem implicar custos excessivos. Para a 
determinação do cumprimento deste 
critério devem aplicar-se os seguintes 
parâmetros, tendo especialmente em conta:

c) Apresentar um potencial viável 
tecnicamente e justificável 
economicamente de melhoria em termos 
de impacto ambiental, sem implicar custos 
excessivos com base numa análise de 
custos do ciclo de vida. Para a 
determinação do cumprimento deste 
critério devem aplicar-se os seguintes 
parâmetros, tendo especialmente em conta:

Or. en

Justificação

A análise de custos deverá ter por base uma abordagem assente em todo o ciclo de vida de 
um produto.

Alteração 66
 Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Considerar o ciclo de vida do produto e 
todos os seus aspectos ambientais 
significativos, entre os quais a eficiência 
energética. A profundidade da análise dos 
aspectos ambientais e da exequibilidade da 
sua melhoria deve ser proporcional à sua 
importância. A adopção de requisitos de 
concepção ecológica no que respeita aos 
aspectos ambientais significativos de um 
produto não deve ser retardada por 
incertezas respeitantes a outros aspectos;

a) Considerar o ciclo de vida do produto 
consumidor de energia e todos os seus 
aspectos ambientais significativos, entre os 
quais a eficiência energética e o balanço 
do carbono global. A profundidade da 
análise dos aspectos ambientais e da 
exequibilidade da sua melhoria deve ser 
proporcional à sua importância. A adopção 
de requisitos de concepção ecológica no 
que respeita aos aspectos ambientais 
significativos de um produto não deve ser 
retardada por incertezas respeitantes a 
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outros aspectos;

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 67
 Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Considerar o ciclo de vida do produto e 
todos os seus aspectos ambientais 
significativos, entre os quais a eficiência 
energética. A profundidade da análise dos 
aspectos ambientais e da exequibilidade da 
sua melhoria deve ser proporcional à sua 
importância. A adopção de requisitos de 
concepção ecológica no que respeita aos 
aspectos ambientais significativos de um 
produto não deve ser retardada por 
incertezas respeitantes a outros aspectos;

a) Considerar o ciclo de vida do produto,
incluindo o processo de produção, e todos 
os seus aspectos ambientais significativos, 
entre os quais a eficiência energética e a 
eficiência na utilização dos recursos. A 
profundidade da análise dos aspectos 
ambientais e da exequibilidade da sua 
melhoria deve ser proporcional à sua 
importância;

Or. en

Justificação

Deverá incluir-se o consumo de energia durante o processo de produção.
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Alteração 68
 Anders Wijkman

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Considerar o ciclo de vida do produto e 
todos os seus aspectos ambientais 
significativos, entre os quais a eficiência 
energética. A profundidade da análise dos 
aspectos ambientais e da exequibilidade da 
sua melhoria deve ser proporcional à sua 
importância. A adopção de requisitos de 
concepção ecológica no que respeita aos 
aspectos ambientais significativos de um 
produto não deve ser retardada por 
incertezas respeitantes a outros aspectos;

a) Considerar o ciclo de vida do produto e 
todos os seus aspectos ambientais 
significativos, entre os quais a eficiência 
energética e a eficiência na utilização dos 
recursos. A profundidade da análise dos 
aspectos ambientais e da exequibilidade da 
sua melhoria deve ser proporcional à sua 
importância

Or. en

Alteração 69
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Efectuar uma avaliação do impacto 
sobre o ambiente, os consumidores e os 
fabricantes, incluindo as PME, em termos 
de competitividade, incluindo sobre 
mercados não comunitários, de inovação, 
de acesso ao mercado e de custos e 
benefícios;

b) Efectuar uma avaliação do impacto 
sobre o ambiente, os consumidores e os 
fabricantes, incluindo as PME e as 
microempresas, em termos de 
competitividade, incluindo sobre mercados 
não comunitários, de inovação, de acesso 
ao mercado e de custos e benefícios;

Or. pl

Justificação

Os objectivos referidos no preâmbulo não deverão ser omitidos nas disposições relativas à 
consecução dos objectivos da concepção ecológica. A economia da Comunidade tem por base 
as actividades das PME e dos pequenos operadores económicos (microempresas), cujos 



AM\766500PT.doc 45/56 PE416.577v01-00

PT

interesses não deverão ser descurados na legislação aprovada.

Alteração 70
Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Fixar datas de execução, quaisquer 
medidas ou períodos faseados ou 
transitórios, tendo especialmente em conta 
o eventual impacto nas PME ou em 
pequenos grupos específicos de produtos 
manufacturados essencialmente em PME.

f) Fixar datas de execução, quaisquer 
medidas ou períodos faseados ou 
transitórios, tendo especialmente em conta 
o eventual impacto nas PME e nas 
microempresas ou em pequenos grupos 
específicos de produtos manufacturados 
pelas mesmas.

Or. pl

Justificação

Os objectivos referidos no preâmbulo não deverão ser omitidos nas disposições relativas à 
consecução dos objectivos da concepção ecológica. A economia da Comunidade tem por base 
as actividades das PME e dos pequenos operadores económicos (microempresas), cujos 
interesses não deverão ser descurados na legislação aprovada.

Alteração 71
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º, a 
Comissão elabora, até 6 de Julho de 2007, 
um plano de trabalho que deve ser tornado 
público.

1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º, a 
Comissão elabora, até 31 de Dezembro de 
2009 e de três em três anos, um projecto 
de plano de trabalho que deve ter em conta 
o alargamento do âmbito de aplicação aos 
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O plano de trabalho deve estabelecer, para 
os três anos seguintes, uma lista indicativa
de grupos de produtos considerados 
prioritários para a adopção de medidas de 
execução. 

O plano de trabalho é alterado 
periodicamente pela Comissão, após 
consulta do Fórum de Consulta.

produtos relacionados com o consumo de 
energia e que deve ser tornado público. 

O projecto de plano de trabalho deve 
estabelecer, para os três anos seguintes, 
uma lista completa de grupos de produtos 
considerados prioritários para a adopção de 
medidas de execução. 

O projecto de plano de trabalho será 
apresentado periodicamente ao 
Parlamento Europeu para análise. O 
Parlamento Europeu analisará 
separadamente cada um dos grupos de 
produtos. O plano de trabalho definitivo
incluirá apenas grupos de produtos a que 
o Parlamento Europeu tenha dado o seu 
parecer favorável. Nenhum outro grupo 
de produtos deverá ser considerado pela 
Comissão com vista à aprovação de 
medidas de execução. Estas poderão ser 
apresentadas novamente ao Parlamento
Europeu para parecer favorável num 
futuro projecto de plano de trabalho.

Or. de

Justificação

Das Europäische Parlament muss als Gesetzgeber darüber entscheiden, für welche 
Produktgruppen Durchführungsmaßnahmen erlassen werden und für welche nicht. Die 
technische Ausgestaltung der Maßnahmen erfolgt dann gemäß dem Regelungsverfahren mit 
Kontrolle durch die Kommission. In diesem Verfahren sind die Mitgliedstaaten über ein 
Mitspracherecht beteiligt, so dass insgesamt beide Gesetzgeber involviert sind. Das 
Verzeichnis der Produktgruppen im Arbeitsprogramm muss für den entsprechenden Drei-
Jahres-Zeitraum erschöpfend sein, um Herstellern und Händlern Planungssicherheit zu
gewährleisten.
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Alteração 72
Satu Hassi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 – subparágrafo 1 e 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º, a 
Comissão elabora, até 6 de Julho de 2007, 
um plano de trabalho que deve ser tornado 
público.

1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.o, a 
Comissão elabora, até 6 de Julho de 2010, 
um plano de trabalho que deve ser tornado 
público.

O plano deverá incluir uma lista 
prioritária de produtos relacionados com 
o consumo de energia (por exemplo, 
produtos de construção e detergentes) e de 
produtos que usam água a regulamentar 
até 2012, com base no seu impacto 
ambiental e potencial de melhoria ao 
longo do ciclo de vida.

Or. en

Alteração 73
 Gyula Hegyi

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão desenvolverá até 2011
uma metodologia para preparar as
medidas de execução e facilitar o processo 
de determinação de prioridades para os 
produtos não relacionados com a energia, 
incluindo produtos que utilizam a água, 
têxteis, mobiliário, produtos de 
construção e detergentes.

Or. en
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Justificação

É preciso que a actual metodologia para o desenvolvimento de medidas de execução seja 
adaptada para abordar os produtos não relacionados com a energia.

Alteração 74
 John Bowis

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- medidas de execução que comecem pelos 
produtos considerados pelo PEAC como 
oferecendo um elevado potencial de 
redução eficaz em termos de custos da 
emissão dos gases com efeito de estufa, 
tais como os equipamentos de aquecimento 
e de produção de água quente, os sistemas 
de motor eléctrico, a iluminação nos 
sectores residencial e terciário, os 
aparelhos domésticos, o equipamento de 
escritório nos sectores residencial e 
terciário, o equipamento electrónico para o 
público em geral e os sistemas de AVC 
(aquecimento, ventilação e climatização),

- medidas de execução que comecem pelos 
produtos ou grupos de produtos 
considerados pelo PEAC como oferecendo 
um elevado potencial de redução eficaz em 
termos de custos da emissão dos gases com 
efeito de estufa, tais como os equipamentos 
de aquecimento e de produção de água 
quente, os sistemas de motor eléctrico, a 
iluminação nos sectores residencial e 
terciário, os aparelhos domésticos, o 
equipamento de escritório nos sectores 
residencial e terciário, o equipamento 
electrónico para o público em geral e os 
sistemas de AVC (aquecimento, ventilação 
e climatização),

Or. en

Justificação

Visa-se a conformidade com a alteração proposta ao considerando 22 supra.
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Alteração 75
Anders Wijkman, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve assegurar que, no 
desempenho das suas funções, o Fórum de 
Consulta respeita, em relação a cada uma 
das medidas de execução, um participação 
equilibrada dos representantes dos Estados-
Membros e de todas as partes interessadas 
no produto/grupo de produtos em causa 
como, por exemplo, a indústria, incluindo 
as PME e o artesanato, os sindicatos, os 
comerciantes, os retalhistas, os 
importadores, os grupos de protecção 
ambiental e as organizações de 
consumidores. Estes interessados devem 
contribuir, em especial, para a definição e 
revisão das medidas de execução, o 
controlo da eficácia dos mecanismos de 
fiscalização do mercado estabelecidos e a 
avaliação dos acordos voluntários e outras 
medidas de auto-regulação. Estes 
interessados reunir-se-ão num Fórum de 
Consulta. O regulamento interno do fórum 
será elaborado pela Comissão.

A Comissão deve assegurar que, no 
desempenho das suas funções, o Fórum de 
Consulta respeita, em relação a cada uma 
das medidas de execução, uma participação 
equilibrada dos representantes dos Estados-
Membros e de todas as partes interessadas 
no produto/grupo de produtos em causa 
como, por exemplo, a indústria, incluindo 
as PME e o artesanato, os sindicatos, os 
comerciantes, os retalhistas, os 
importadores, os grupos de protecção 
ambiental e as organizações de 
consumidores. Estes interessados devem 
contribuir, em especial, para a definição e 
revisão das medidas de execução e outras 
medidas suplementares pertinentes para 
estimular o desempenho ambiental dos 
produtos ao longo de todo o seu ciclo de 
vida, como a promoção de modelos 
comerciais alternativos, o controlo da 
eficácia dos mecanismos de fiscalização do 
mercado estabelecidos e a avaliação dos 
acordos voluntários e outras medidas de 
auto-regulação. Estes interessados reunir-
se-ão num Fórum de Consulta. O 
regulamento interno do fórum será 
elaborado pela Comissão.

Or. en

Justificação

O Fórum de Consulta deverá visar o diálogo mais alargado possível.
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Alteração 76
 Urszula Krupa

Proposta de directiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicáveis à violação das 
disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua aplicação. As sanções previstas
devem ser efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas, tendo em conta o grau de 
incumprimento e o número de unidades de 
produtos não conformes colocadas no 
mercado comunitário. Os 
Estados-Membros notificam estas 
disposições à Comissão, o mais tardar na 
data prescrita no n.º 1 do artigo 23.º, 
devendo também notificar sem demora 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.

Os Estados-Membros determinam o regime 
de sanções aplicáveis à violação das 
disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva e tomam 
todas as medidas necessárias para garantir 
a sua aplicação. As sanções previstas 
devem ser proporcionais à ausência de 
risco gerado pelo produto mas, ao mesmo 
tempo, efectivas, proporcionadas e 
dissuasivas, tendo em conta o grau de 
incumprimento e o número de unidades de 
produtos não conformes colocadas no 
mercado comunitário. Os 
Estados-Membros notificam estas 
disposições à Comissão, o mais tardar na 
data prescrita no n.º 1 do artigo 23.º, 
devendo também notificar sem demora 
qualquer alteração subsequente das 
mesmas.

Or. pl

Justificação

Quando se trata de atingir os objectivos da Directiva relativa à concepção ecológica, ao 
contrário de outras regras, cujo principal objectivo é a protecção dos consumidores face a 
riscos reais provocados pela colocação no mercado de produtos potencialmente inseguros, as
sanções aplicadas deverão reflectir a ausência de risco decorrente do malogro em 
implementar os princípios da presente directiva. A sanção deverá ser proporcional ao risco 
causado.
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Alteração 77
 Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Até 2012, a Comissão deve rever a 
adequação de alargar a presente directiva 
aos produtos não relacionados com o 
consumo de energia, a eficácia da 
directiva, das respectivas medidas de 
execução e limiar destas, dos mecanismos 
de fiscalização do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Até 2015, a Comissão deve rever a eficácia 
da directiva, das respectivas medidas de 
execução e limiar destas, dos mecanismos 
de fiscalização do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Or. de

Justificação

Antes de pensar em alargar o seu âmbito de aplicação, é preciso que a própria directiva seja 
revista. Não existe ainda experiência recolhida quanto à aplicação da presente directiva. 
Serão necessários alguns anos para que a informação relativa à experiência dos produtores 
no que toca aos requisitos da concepção ecológica e ao seu impacto nos mercados esteja 
disponível. Até que a aplicação e eficácia da directiva tenham sido testadas na prática, 
qualquer alargamento do seu âmbito de aplicação será prematuro.

Alteração 78
 Anders Wijkman, Johannes Lebech, Avril Doyle, Dorette Corbey

Proposta de directiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Até 2012, a Comissão deve rever a 
adequação de alargar a presente directiva 
aos produtos não relacionados com o 
consumo de energia, a eficácia da 
directiva, das respectivas medidas de 

Até 2012, a Comissão deve rever a eficácia 
da directiva e das respectivas medidas de 
execução, tendo especificamente em conta 
todo o ciclo de vida dos produtos,
incluindo a gestão sustentável dos 
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execução e limiar destas, dos mecanismos 
de fiscalização do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

recursos e a promoção da reutilização e 
da reciclagem, e limiar destas, dos 
mecanismos de fiscalização do mercado, 
bem como de quaisquer mecanismos de 
auto-regulação estimulados – incluindo a 
promoção de modelos comerciais 
alternativos para reforçar o desempenho 
ambiental ao longo de todo o ciclo de vida 
dos produtos, tais como, por exemplo, a 
aplicação da abordagem funcional, a 
desmaterialização e o biomimetismo –, 
após consulta do Fórum de Consulta 
supramencionado e, se for caso disso, 
apresentar ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho propostas de alteração da 
presente directiva.

Or. en

Justificação

Ver justificação da alteração 2

Alteração 79
 Dorette Corbey, Anders Wijkman

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – ponto 1.1 – alínea e)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) reutilização ou recuperação

Or. en

Justificação

Visa-se esclarecer que a reutilização e a reciclagem estão abrangidas pela definição.
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Alteração 80
 Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – ponto 1.2 – alínea e)-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

e -A) balanço de carbono

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 81
 Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Proposta de directiva
Anexo I – parte 1 – ponto 1.3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Utilização de substâncias classificadas 
como perigosas para a saúde e/ou para o 
ambiente, nos termos da Directiva 
67/548/CEE do Conselho, de 27 de Junho 
de 1967, relativa à aproximação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à 
classificação, embalagem e rotulagem das 
substâncias perigosas, tendo em conta a 
legislação relativa à comercialização e 
utilização de substâncias específicas, como 
as Directivas 76/769/CEE ou 2002/95/CE;

d) Utilização de substâncias que cumpram 
os critérios estabelecidos no artigo 57º do 
Regulamento 1907/2006/CE (REACH) e 
identificadas de acordo com o nº 1 do 
artigo 59º do mesmo regulamento, tendo 
em conta a legislação relativa à 
comercialização e utilização de substâncias 
específicas, como as Directivas 
76/769/CEE ou 2002/95/CE;

Or. en
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Justificação

A utilização segura de produtos químicos é regida pelas disposições do Regulamento 
REACH (Regulamento 1907/2006/CE). Este regulamento é o instrumento de política de 
produtos químicos mais abrangente e exigente do mundo. O seu principal objectivo é 
melhorar a protecção da saúde humana e do ambiente contra os riscos que possam advir dos 
perigos associados aos produtos químicos. Poderão ser consideradas substâncias que 
suscitem grande preocupação. Deverão ser evitadas medidas na proposta relativa à 
concepção ecológica que dupliquem as disposições do Regulamento REACH, sejam 
inconsistentes com as mesmas ou as contrariem.

Alteração 82
 Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Anexo I – parte 2 – travessão 1–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- o balanço de carbono do produto, pelo 
menos aquando da sua colocação no 
mercado ou colocação ao serviço na 
União Europeia;

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço 
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 83
 Marie-Noëlle Lienemann

Proposta de directiva
Anexo I – parte 3 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao ocuparem-se dos aspectos ambientais 1. Ao ocuparem-se dos aspectos ambientais 
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identificados na medida de execução que 
podem ser influenciados de forma 
substancial na fase de concepção do 
produto, os fabricantes de um produto 
devem realizar uma avaliação de um 
modelo de produto ao longo do seu ciclo 
de vida, pressupondo de forma realista que 
ele será utilizado em condições normais e 
para os fins previstos. Poderão igualmente 
ser analisados de modo voluntário outros 
aspectos de incidência ambiental.

identificados na medida de execução que 
podem ser influenciados de forma 
substancial na fase de concepção do 
produto consumidor de energia, os 
fabricantes de um produto consumidor de 
energia devem realizar uma avaliação de 
um modelo de produto ao longo do seu 
ciclo de vida, pressupondo de forma 
realista que ele será utilizado em condições 
normais e para os fins previstos, bem como 
o balanço de carbono. Poderão igualmente 
ser analisados de modo voluntário outros 
aspectos de incidência ambiental.

Or. fr

Justificação

É evidente que, por si só, o desempenho energético ao nível do consumo não seria suficiente 
para conduzir a práticas que reduzam os gases com efeito de estufa; doravante é o balanço
de carbono global dos produtos que teremos de ter em conta, transmitindo, aliás, essa 
informação aos consumidores em cada etapa do ciclo de vida dos produtos, a fim de 
promover aqueles que tenham efeitos reduzidos em matéria de alterações climáticas.

Alteração 84
 John Bowis

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 9 – título

Texto da Comissão Alteração

9 - Compatibilidade dos incentivos 9 – Coerência política

Or. en

Justificação

Visa-se assegurar a consistência do título com o significado desta cláusula.
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Alteração 85
 John Bowis

Proposta de directiva
Anexo VIII – ponto 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

9 -A. Cobertura da gama de produtos
Normalmente só serão aceites medidas de 
auto-regulação como cumprindo os 
critérios estabelecidos no presente anexo 
se o volume da quota-parte de resultados 
do produto ou grupo de produtos na UE 
for igual ou superior a 75%.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar que uma medida de auto-regulação seja suficientemente representativa 
do produto ou grupo de produtos e abordar, dessa forma, o problema da potencial 
descredibilização das medidas de auto-regulação por parte de demasiados “aproveitadores”. 
Actualmente, o texto da Comissão não propõe qualquer limite específico, e o risco que se 
corre é o de que, na ausência desse limite, a auto-regulação voluntária possa vir a ser vista 
como inviável, apesar de poder dar resultados mais rapidamente e de forma menos onerosa 
do que as medidas de execução.
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