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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um 
sistema comunitário de rótulo ecológico
(COM(2008)0401 – C6-0279/2008 – 2008/0152(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0401),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o n.º 1 do artigo 175.º do Tratado CE, nos termos 
dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0279/2008),

– Tendo em conta o artigo 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e os pareceres da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia e da 
Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (A6-0000/2009),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Para simplificar o sistema comunitário 
e reduzir a carga administrativa inerente à 
utilização do rótulo ecológico será 
necessário substituir os procedimentos de 
avaliação e de verificação por um sistema 
de registo.

(6) Para simplificar o sistema comunitário 
e reduzir a carga administrativa inerente à 
utilização do rótulo ecológico, deverá ser 
instituído um sistema de registo. O registo 
será autorizado após verificação de que o 
produto satisfaz os critérios aplicados à 
categoria específica de produtos a que 
pertence.

Or. en
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Justificação

A substituição do antigo sistema por um procedimento de registo não deverá reduzir a 
eficácia dos controlos ex ante.

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) A Comissão e os Estados-Membros 
devem assegurar a afectação das verbas 
necessárias à organização de campanhas 
de sensibilização e à promoção do rótulo 
ecológico.

Or. en

Justificação

A UE e os Estados-Membros devem apoiar a promoção do rótulo ecológico.

Alteração 3

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos géneros alimentícios 
na acepção do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, aplica-se apenas 
aos géneros alimentícios transformados e 
aos produtos da pesca e da aquacultura.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para não criar confusão com o rótulo biológico e para não fazer uma discriminação entre os 
géneros alimentícios transformados e não transformados (por exemplo, a água), afigura-se 
mais adequado não introduzir medidas específicas que limitem o âmbito de aplicação do 
Regulamento apenas aos géneros alimentícios transformados e aos produtos da pesca e da 
aquacultura.
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Alteração 4

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

Texto da Comissão Alteração

O rótulo ecológico não pode ser 
concedido a bens que contenham 
substâncias ou preparações classificadas 
como muito tóxicas, tóxicas, perigosas 
para o ambiente, cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR), em conformidade 
com a Directiva 67/548/CEE ou a 
Directiva 1999/45/CE, nem às substâncias 
referidas no artigo 57.º do Regulamento 
1907/2006/EC (REACH). 
Para certas categorias de bens, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
concessão de derrogações ao parágrafo 
anterior.
Tais medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, devem ser adoptadas pelo 
procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

A fim de satisfazer as elevadas expectativas sobre a qualidade e a segurança química dos 
produtos com rótulo ecológico, é necessário restabelecer o princípio geral da proibição de 
substâncias perigosas e, em seguida, prever algumas derrogações para determinadas 
categorias de produtos através do procedimento de comitologia. 

Alteração 5

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os organismos competentes devem 
levar a cabo o processo de verificação de 
uma forma coerente e fiável, de acordo 
com as normas da série EN 45000 ou 
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normas internacionais equivalentes.

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a garantir a elevada qualidade dos procedimentos de 
verificação, de acordo com os padrões comunitários e internacionais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Artigo 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão assegura que, no exercício 
da sua actividade, o CREUE observa uma 
participação equilibrada em cada grupo de 
produtos, de todas as partes interessadas, 
nomeadamente organismos competentes, 
fabricantes, retalhistas, importadores, 
grupos de defesa do ambiente e 
organizações de consumidores.

2. A Comissão assegura que, no exercício 
da sua actividade, o CREUE observa uma 
participação equilibrada em cada grupo de 
produtos, de todas as partes interessadas, 
nomeadamente organismos competentes, 
fabricantes e prestadores de serviços, 
PME, retalhistas, importadores, grupos de 
defesa do ambiente e organizações de 
consumidores.

Or. en

Justificação

O Comité deve assegurar uma presença equilibrada das partes interessadas. Algumas 
categorias mencionadas explicitamente no regulamento anterior foram retiradas. É 
importante garantir a participação de representantes das PME.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico assentam no desempenho 
ambiental dos produtos, tendo em conta os 
objectivos estratégicos mais recentes da 
Comunidade no domínio do ambiente. 

1. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico determinam os requisitos 
ambientais a satisfazer por um produto 
para ostentar o rótulo ecológico e 
assentam numa análise científica que 
avalia o desempenho ambiental dos 
produtos, tendo em conta os objectivos 
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estratégicos mais recentes da Comunidade 
no domínio do ambiente. 

Or. en

Justificação

Caberá recordar, em primeiro lugar, a função dos critérios (a presente alteração limita-se a 
deslocar a texto do n.º 3 - ver alteração 9).

Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. O desempenho ambiental dos produtos 
é determinado com base nos produtos que 
apresentam os melhores resultados no 
mercado comunitário. Para o efeito, são 
tidos em conta os impactos ambientais 
mais significativos ao longo do ciclo de 
vida dos produtos, em particular os 
impactos nas alterações climáticas, meio 
natural e biodiversidade, consumo 
energético e de recursos, produção de 
resíduos, emissões para todos os meios 
ambientes, poluição através de efeitos 
físicos e utilização e libertação de 
substâncias perigosas.

2. Os critérios são determinados tendo em 
conta os impactos ambientais mais 
significativos dos produtos disponíveis no 
mercado comunitário. Para o efeito, são 
tidos em conta os impactos ambientais 
mais significativos ao longo do ciclo de 
vida dos produtos, em particular os 
impactos nas alterações climáticas, meio 
natural e biodiversidade, consumo 
energético e de recursos, produção de 
resíduos, emissões para todos os meios 
ambientes, poluição através de efeitos 
físicos e utilização e libertação de 
substâncias perigosas.

Or. en

Justificação

Os critérios devem ter em conta os impactos ambientais mais significativos dos produtos 
disponíveis no mercado comunitário.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico determinam os requisitos 

Suprimido
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ambientais a satisfazer por um produto 
para ostentar o rótulo ecológico.

Or. en

Justificação

O texto foi deslocado para o n.º 1 deste artigo (ver alteração 7).

Alteração 10

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. A Comissão deve assegurar que a 
redução dos ensaios em animais seja uma 
questão fundamental na elaboração e 
revisão dos critérios.

Or. en

Justificação

Os critérios para a atribuição do rótulo ecológico devem tentar pressionar o mercado no 
sentido da redução dos ensaios em animais.

Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Após ter consultado o CREUE, os Estados-
Membros, os organismos competentes e as 
demais partes interessadas podem também 
dar início e conduzir o processo de 
elaboração ou de revisão dos critérios de 
atribuição do rótulo ecológico. 

Após ter consultado o CREUE e a 
Comissão, os Estados-Membros e os 
organismos competentes podem também 
dar início e conduzir o processo de 
elaboração ou de revisão dos critérios de 
atribuição do rótulo ecológico. As partes 
interessadas representadas no CREUE 
podem ser encarregadas de conduzir a 
elaboração de critérios, desde que possam 
demonstrar conhecimentos no sector do 
produto, bem como a capacidade de 
conduzir o processo com imparcialidade e 
em consonância com os objectivos do 
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presente regulamento.

Or. en

Justificação

É importante que um órgão centralizado mantenha uma visão geral sobre o andamento do 
processo. A fim de assegurar a independência e a transparência do mesmo, bem como a 
confiança dos cidadãos no rótulo ecológico, há que introduzir um filtro de modo a que nem 
todos os interessados tenham o direito de iniciar um processo e prossegui-lo conduzindo a 
elaboração dos critérios.

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esses documentos são apresentados à 
Comissão.

Or. en

Justificação

Clarificação do procedimento.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se forem estabelecidos critérios para os 
géneros alimentícios transformados, com 
excepção dos produtos da aquacultura, 
esses critérios apenas devem incidir na 
transformação, transporte ou embalagem.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os géneros alimentícios não devem ser incluídos no presente regulamento, pelas razões 
acima expostas.
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Sempre que houver necessidade de 
uma revisão não substancial dos critérios, 
poderá ser aplicado um procedimento de 
revisão simplificado, tal como previsto no 
ponto B-A do Anexo I.

Or. en

Justificação

É importante dispor-se de um instrumento rápido e eficiente para efectuar alterações 
pequenas e não substanciais aos critérios.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. No prazo de um ano a partir da 
entrada em vigor do presente 
regulamento, após consulta do CREUE e 
em conformidade com os objectivos e 
princípios estabelecidos no artigo 1 º, a 
Comissão prepara e publica um plano de 
trabalho do rótulo ecológico comunitário 
que fixa objectivos, bem como uma lista 
não exaustiva de produtos a considerar 
como prioritários para intervenção 
comunitária. Este plano deve ser 
actualizado regularmente.

Or. en

Justificação

Para dar uma visão geral e algumas perspectivas para a elaboração de novos critérios, será 
útil dispor-se de um plano de trabalho.
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Alteração 16

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As medidas referidas no n.º 1 são 
aprovadas e publicadas o mais tardar 
[180] dias após a apresentação à 
Comissão dos documentos referidos no 
artigo 7.º.

Or. en

Justificação

Após a conclusão de todas as avaliações técnicas, a Comissão deve aprovar os critérios 
rapidamente.

Alteração 17

Proposta de regulamento
Artigo 9 - n.º 1 – parágrafo 1 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para utilizarem o rótulo ecológico, os 
fabricantes, importadores, prestadores de 
serviços, grossistas ou retalhistas que 
pretendam utilizar o rótulo ecológico
devem proceder ao seu registo junto de um 
dos organismos competentes referidos no 
artigo 4.°, de acordo com as regras 
seguintes:

1. Para utilizarem o rótulo ecológico, os 
operadores devem apresentar um pedido
junto de um dos organismos competentes 
referidos no artigo 4.°, de acordo com as 
regras seguintes:

Or. en

Justificação

Simplificação do texto.
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os pedidos de registo especificam o 
nome e o endereço do comerciante, assim 
como o grupo de produtos pertinente e 
incluem uma descrição completa do 
produto. 

2. Os pedidos de registo especificam o 
nome e o endereço do operador, assim 
como o grupo de produtos pertinente e 
incluem uma descrição completa do 
produto.

Or. en

Justificação

Nem só o comerciante pode apresentar um pedido de registo; o termo "operador" afigura-se 
mais apropriado.

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo competente junto do qual é 
apresentado um pedido de registo pode 
cobrar uma taxa até 200 euros para 
processamento do registo. Se houver lugar 
à cobrança de uma taxa, a utilização do 
rótulo ecológico fica subordinada ao seu 
pagamento em tempo oportuno.

3. O organismo competente junto do qual é
apresentado um pedido de registo pode 
cobrar uma taxa até 200 euros para 
processamento do registo. Em todo o caso, 
a taxa deve ser reduzida em, pelo menos, 
25% para as PME. Se houver lugar à 
cobrança de uma taxa, a utilização do 
rótulo ecológico fica subordinada ao seu 
pagamento em tempo oportuno.

Or. en

Justificação

Em princípio, será mais difícil e oneroso para uma PME candidatar-se ao rótulo ecológico. 
Por conseguinte, as PME devem ser incentivadas com um tratamento preferencial.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. O organismo competente em causa deve 
verificar a documentação referida no n.º 2
no prazo de dois meses a contar da data de 
recepção de um pedido de registo.

4. O organismo competente em causa deve 
verificar se o produto satisfaz os critérios 
para a atribuição do rótulo ecológico do 
grupo de produtos em questão no prazo de 
dois meses a contar da data de recepção de 
um pedido de registo.

Or. en

Justificação

Deve ficar claro que, antes do registo, dever ser efectuada por um organismo competente 
uma avaliação adequada do cumprimento dos requisitos pelo produto para o qual é 
solicitada a atribuição do rótulo ecológico.

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se o processo estiver completo, o 
organismo competente atribui um número 
de registo a cada produto.

Se o produto preencher os critérios para 
atribuição do rótulo ecológico, o 
organismo competente atribui-lhe um 
número de registo.

Or. en

Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

6. O organismo competente que registou 
um produto notifica a Comissão de cada 
registo. A Comissão estabelece um registo 
comum, que actualiza regularmente. O 

6. O organismo competente que registou 
um produto notifica a Comissão de cada 
registo. A Comissão estabelece um registo 
comum, que actualiza regularmente. O 
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registo é colocado à disposição do público. registo é colocado à disposição do público, 
nomeadamente através da Internet.

Or. en

Justificação

Os consumidores devem ter a possibilidade de verificar de forma fácil e rápida se o produto 
ostenta o rótulo ecológico.

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

10. Se for colocado num género 
alimentício transformado, com excepção 
dos produtos da aquacultura que não 
cumprem os requisitos do Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, o rótulo ecológico deve 
ser completado com uma indicação, no 
mesmo campo visual, de que incide 
apenas no desempenho ambiental do 
produto em matéria de transformação, 
transporte ou embalagem.

Suprimido

O primeiro parágrafo deve também ser 
aplicável aos géneros alimentícios 
transformados rotulados em 
conformidade com o artigo 24.º do 
Regulamento (CE) n.º 834/2007.

Or. en

Justificação

Ver supra questão dos géneros alimentícios.

Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 12.º

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem, Os Estados-Membros e a Comissão devem, 
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em cooperação com os membros do 
CREUE, promover a utilização do rótulo 
ecológico comunitário através de 
campanhas de sensibilização e de 
informação dos consumidores, produtores, 
responsáveis pelas aquisições no sector 
público, comerciantes, retalhistas e grande 
público, de modo a fomentar o 
desenvolvimento do sistema.

em cooperação com os membros do 
CREUE, promover a utilização do rótulo 
ecológico comunitário através de 
campanhas de sensibilização e de 
informação dos consumidores, produtores, 
responsáveis pelas aquisições no sector 
público, comerciantes, retalhistas e grande 
público, nomeadamente as escolas, de 
modo a fomentar o desenvolvimento do 
sistema, bem como encorajando a adesão 
ao sistema, nomeadamente mediante a 
criação de serviços de apoio para os 
operadores, em especial as PME.

Or. en

Justificação

No âmbito das actividades promocionais, deverão ser financiadas não só campanhas de 
informação, mas também ajudas práticas para os operadores que pretendam candidatar-se 
ao registo de um rótulo ecológico.

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Avaliação interpares Intercâmbio de informações e melhores 
práticas

Or. en

Justificação

Os organismos competentes devem ser encorajados a trabalhar em conjunto.

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar uma aplicação 
harmonizada dos artigos 9.° e 10.°, os 
organismos competentes devem ser 

A fim de assegurar uma aplicação 
harmonizada do Regulamento e, em 
particular, dos artigos 9.° e 10.°, os 
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submetidos a uma avaliação interpares. A 
avaliação interpares deve ser efectuada 
com base em critérios e disposições de 
avaliação sólidos e transparentes.

organismos competentes devem trocar 
informações e experiências e procurar 
coordenar o trabalho e os serviços dos 
organismos nacionais competentes.

Or. en

Justificação

Os organismos competentes devem ser encorajados a trabalhar em conjunto.

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 14.º

Texto da Comissão Alteração

Até [fixar uma data específica - cinco anos 
a contar da data da publicação], o mais 
tardar, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do sistema 
comunitário de rótulo ecológico. O 
relatório identificará também os elementos 
para uma eventual revisão do sistema.

Até [fixar uma data específica - cinco anos 
a contar da data da publicação], o mais 
tardar, a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação do sistema 
comunitário de rótulo ecológico, em 
particular no que respeita à aplicação do 
artigo 12.º. O relatório identificará também 
os progressos realizados relativamente ao 
cumprimento dos objectivos fixados no 
plano de trabalho, bem como os elementos 
para uma eventual revisão do sistema.

Or. en

Justificação

Importa acompanhar atentamente a evolução do rótulo ecológico, a forma como as verbas 
são utilizadas e saber se os objectivos são cumpridos ou não, e por que motivos.

Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode aumentar a taxa máxima 
prevista no n.º 3 do artigo 9.º e alterar os 

A Comissão pode modificar a taxa máxima 
prevista no n.º 3 do artigo 9.º e alterar os 
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anexos. anexos.

Or. en

Justificação

Deve ser igualmente possível fazer baixar a taxa.

Alteração 29

Proposta de regulamento
Anexo I – ponto B-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(B-A.) PROCEDIMENTO 
SIMPLIFICADO PARA A REVISÃO 
NÃO SUBSTANCIAL DOS CRITÉRIOS
A Comissão apresenta um relatório que 
contenha os seguintes elementos:

- uma justificação que explique o 
motivo pelo qual não é necessária 
uma revisão completa dos 
critérios, sendo suficiente uma 
simples actualização dos mesmos e 
do seu nível de rigor;  

- uma secção técnica que actualize 
os dados de mercado anteriores 
utilizados para a definição dos 
critérios;

- um projecto de proposta de revisão 
dos revistos; 

- dados quantitativos sobre o nível 
de desempenho ambiental global 
que os critérios revistos devem 
atingir na sua globalidade 
relativamente à média dos 
produtos colocados no mercado;

- um manual revisto para os 
potenciais utilizadores do rótulo
ecológico e para os organismos 
competentes;

- e um manual revisto para as 
autoridades responsáveis pela 
adjudicação de contratos públicos.
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O relatório técnico e o projecto de 
proposta de critérios serão publicados por 
um período de dois meses para consulta 
pública no sítio Internet da Comissão 
dedicado ao rótulo ecológico para 
apresentação de observações.
Será dada resposta a todas as observações 
apresentadas durante o período de 
consulta pública, indicando se foram 
aceites ou rejeitadas e as razões para tal. 
A Comissão pode adoptar os critérios nos 
termos do artigo 8.º, sob reserva de 
eventuais alterações efectuadas durante o 
período de consulta pública e caso 
nenhum Estado-Membro solicite uma 
reunião aberta do grupo de trabalho. 
Será realizada uma reunião aberta do 
grupo de trabalho sobre o projecto de 
revisão dos critérios a pedido de um 
Estado-Membro, com a participação de 
todas as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
competentes, a indústria (incluindo as 
PME), os sindicatos, os retalhistas, os 
importadores e as organizações 
ambientais e de consumidores. A 
Comissão também participa nessas 
reuniões. 
A Comissão pode adoptar os critérios nos 
termos do artigo 8.º, sob reserva de 
eventuais alterações efectuadas durante o 
período de consulta pública ou durante a 
reunião do grupo de trabalho.

Or. en

Justificação

Um dos elementos determinantes para o êxito do rótulo ecológico será o facto de os critérios 
poderem ser actualizados com rapidez caso se verifique uma alteração não substancial de um 
só elemento dos mesmos. 
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O rótulo ecológico é uma marca voluntária cujo objectivo é promover, a nível europeu, a 
divulgação de produtos de elevada eficiência com um baixo impacto ambiental em todo o seu 
ciclo de vida.

Para esse efeito, foram criadas normas de qualidade ecológica (a que chamamos "critérios") 
para cada categoria específica de produtos. Actualmente, existem 26 categorias de produtos, 
622 autorizações e mais de 3000 produtos e serviços - detergentes, papel, vestuário (incluindo 
calçado e têxteis), turismo, parques de campismo, etc. - aos quais foram atribuídos rótulos 
ecológicos.

Esta marca, e a flor que a simboliza, pode ser considerada um elementos dinamizador que, 
graças à constante actualização dos critérios ambientais para os produtos que a ostentam, 
incentiva as empresas a operarem num círculo virtuoso de esforços com vista ao aumento 
global da qualidade ecológica dos produtos colocados no mercado. 

Com o plano de acção europeu para a produção e o consumo sustentáveis e, em particular, a 
revisão do regulamento relativo ao rótulo ecológico, do regulamento EMAS 
(COM(2008)0402) e da directiva relativa à concepção ecológica (COM(2008)0399), sem 
esquecer a Comunicação "Contratos públicos para um ambiente melhor" (COM(2008)408), a 
União pretende favorecer o crescimento de um sistema voluntário e integrado que estimule as 
empresas a melhorarem os seus produtos, atingindo padrões mais elevados de eficiência 
energética e de respeito ambiental. 

No que diz respeito ao rótulo ecológico, os sinais provenientes do mercado são contraditórios. 
A experiência adquirida ao longo dos quase dez anos de existência desta certificação aponta 
para a necessidade de uma intervenção mais decisiva para colmatar certas lacunas do sistema.

Por um lado, um número crescente de empresas recorre à certificação do rótulo ecológico nos 
mais diversos sectores. Os operadores estão cientes da mais-valia conferida por um processo 
imparcial de certificação que é apreciado pelos consumidores mais atentos à RSE 
(responsabilidade social das empresas) no âmbito da protecção ambiental. 

Além disso, a possibilidade de utilizar o rótulo ambiental à escala europeia constitui um 
trunfo que muitas empresas reconhecem e ambicionam.

Por outro lado, todavia, são muitos os que lamentam que a marca seja pouco conhecida pelo 
grande público que, ao contrário do que acontece com outras marcas europeias, ignora 
frequentemente a sua existência ou não conhece o seu significado, desconhecendo, portanto, 
as características ambientais que a marca pretende promover. Na verdade, basta compará-la 
com as marcas nacionais com uma função semelhante para perceber que a marca europeia é 
menos divulgada e menos conhecida.

Além disso, os operadores do sector e as ONG criticam o excessivo tempo necessário para a 
aprovação dos critérios (que, em alguns casos, pode demorar mais de quatro anos), bem como 
a falta de homogeneidade dos critérios adoptados para categorias semelhantes de produtos.
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Por último, caberá assinalar a falta de coordenação com as marcas nacionais comparáveis que, 
em alguns casos, utilizam parâmetros diferentes para o mesmo tipo de produtos e são mais 
reconhecidas e apreciadas do que o rótulo ecológico europeu. 

Para ultrapassar estes problemas, a Comissão apresentou uma proposta de novo regulamento 
com a qual o relator concorda em grande parte. 

Em particular, foram introduzidas várias alterações no que respeita à aprovação dos critérios e 
um novo sistema de atribuição do rótulo. 

O sistema anterior, que previa a celebração de um contrato entre o organismo competente e o 
operador, foi substituído por um sistema de registo.  

Foram também introduzidas disposições destinadas a melhorar a coordenação com os 
sistemas nacionais de certificação.  

Finalmente, para facilitar uma abordagem a diversos níveis, foi concedida a vários 
intervenientes, como a Comissão, os Estados-Membros e os operadores do sector, a 
possibilidade de promoverem e conduzirem o desenvolvimento e a elaboração dos critérios.

Na proposta da Comissão, foram introduzidas novas categorias de produtos, como os géneros 
alimentícios transformados e os produtos da pesca e da aquicultura.

Propostas do relator

O relator apresentou algumas alterações à proposta, com base em três directrizes 
fundamentais:  

- manter intacta a confiança dos consumidores nas elevadas normas de qualidade 
ambiental representadas pelo rótulo ecológico;  

- melhorar a divulgação do rótulo ecológico através de acções de sensibilização dos 
consumidores e, ao mesmo tempo, do alargamento do número de categorias de 
produtos elegíveis;  

- garantir um procedimento de aprovação dos critérios susceptível de acompanhar o 
ritmo e o nível de inovação dos produtos no mercado. De qualquer modo, este 
procedimento deverá, contudo, preservar a excelência do ponto de vista ambiental e  
garantir o envolvimento de todos os operadores do sector e partes interessadas.  

O relator eliminou as referências aos géneros alimentícios transformados e aos produtos da 
pesca e da aquicultura dado entender que não deve ser feito um tratamento diferenciado para 
esta categoria de produtos, sendo ainda menos justificado introduzir um tratamento diferente 
para alimentos transformados e não transformados.  Além disso, é necessário avaliar 
cuidadosamente o risco de confusão com os produtos biológicos. 

Por estes motivos, deixará para os peritos a decisão sobre a eventual atribuição do rótulo 
ecológico a uma categoria ou a um determinado tipo de alimento. A possível compatibilidade 
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ambiental do ciclo de vida completo de um produto alimentar só pode ser avaliada por peritos.  

Relativamente ao novo procedimento, o relator considera fundamental esclarecer que o 
registo de um novo produto no sistema de rótulo ecológico deve ser sempre precedido por um 
controlo do preenchimento efectivo dos requisitos e não de um simples controlo documental. 
Por este motivo, apresentou, com uma alteração específica, aquilo a que poderemos chamar 
um controlo ex ante, a realizar antes da concessão do rótulo ecológico. 

Dado o carácter voluntário da marca e as elevadas expectativas dos consumidores 
relativamente aos produtos que apresentam a "flor" do rótulo ecológico, o relator reintroduziu 
a disposição segundo a qual o rótulo ecológico não pode ser atribuído a produtos que 
contenham substâncias perigosas para a saúde dos consumidores ou o ambiente. 

Para manter a credibilidade do sistema de certificação do rótulo ecológico, é essencial reter, 
para os produtos que ostentem este rótulo, o princípio geral da protecção da saúde dos 
consumidores e do meio ambiente.  

No entanto, o relator, ciente de que essa proibição poderia limitar as possibilidades de alargar 
o rótulo ecológico a um maior número de categorias de produtos, propõe que a Comissão 
possa, através do processo de comitologia e para categorias específicas de produtos, introduzir 
derrogações fundamentadas do referido princípio.

Além disso, dado que o quadro legislativo da UE (REACH, GRIS, etc.) está cada vez mais 
orientado para a redução do número de ensaios em animais, o relator entende que este 
princípio também deve ser inserido no sistema voluntário de rótulo ecológico, cuja finalidade 
é desenvolver e certificar produtos que satisfaçam os mais elevados padrões ambientais. 

No que respeita ao processo de aprovação dos critérios para categorias específicas de 
produtos, muitos operadores do sector lamentam a duração do processo de aprovação e a 
rápida obsolescência dos critérios, depois de aprovados, relativamente à evolução do 
mercado. 

Em relação a este ponto, a proposta do relator é dupla:  

- para reduzir o atraso na aprovação de critérios, propõe a introdução de um máximo de 180 
dias entre a conclusão da avaliação e a aprovação dos mesmos por parte da Comissão; 

- propõe ainda a introdução de um procedimento de revisão simplificado e mais curto para 
pequenas alterações aos critérios (cf. o novo ponto B-A do anexo I). 

No que respeita às actividades de promoção (antigo artigo 12.º do regulamento), é necessário 
melhorar a informação dos consumidores e organizar campanhas de sensibilização, usando 
também, simultaneamente, os fundos da UE para financiar actividades de consultoria das 
empresas sobre os aspectos práticos do registo das diferentes categorias de produtos.

É também essencial prestar uma especial atenção às PME, sensibilizando-as mais para o 
rótulo ecológico e ajudando-as a participar nos processos de decisão sobre os critérios, tendo 
também em conta as suas necessidades específicas.  
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Para concluir, o relator considera que o rótulo ecológico é uma ferramenta extremamente útil 
para melhorar a compatibilidade ecológica dos produtos europeus e estimular a investigação e 
a inovação tecnológicas. 

O desafio a vencer é o de ser capaz de fornecer parâmetros precisos que tenham em conta as 
características ecológicas de um produto ou serviço ao longo do seu ciclo de vida.  São 
necessários critérios fiáveis e indesmentíveis, de modo a garantir a excelência ao longo de 
todo o ciclo de vida de um produto e continuar a gozar da confiança dos consumidores no 
rótulo ecológico. 


