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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

 O objectivo geral do regulamento relativo a um sistema comunitário de rótulo ecológico é 
incentivar a produção e o consumo sustentáveis de produtos e a prestação e utilização 
sustentáveis de serviços. Foi instaurado um sistema voluntário, o rótulo ecológico, para 
orientar os consumidores para os produtos com melhor desempenho no mercado. A relatora 
do presente parecer saúda a proposta da Comissão de revisão do sistema de rótulo ecológico e 
os seus esforços no sentido de corrigir as deficiências do actual sistema. 

O rótulo ecológico faz parte do Plano de Acção para o Consumo e Produção Sustentáveis e da 
política industrial sustentável. Sublinhando a importância geral do plano de acção, a relatora 
apoia sem reservas os objectivos gerais da proposta relativa ao rótulo ecológico. Neste 
contexto, são bem-vindos todos os esforços no sentido de reforçar o sistema actual, 
tornando-o menos oneroso, menos burocrático e mais conhecido. É igualmente importante 
incentivar a harmonização com outros sistemas de rótulo ecológico, a fim de assegurar a 
coerência e evitar a fragmentação no seio do mercado interno. 

A relatora congratula-se com a supressão das taxas anuais, especialmente importante para as 
PME. A introdução de um modelo para a documentação relativa aos critérios, de modo a 
assegurar a sua mais fácil utilização, é igualmente importante, mas a relatora gostaria de 
sublinhar que não basta rever a “forma” dos critérios sem rever o seu conteúdo. 

Contudo, a revisão do sistema de rótulo ecológico afigura-se um exercício essencialmente 
administrativo e processual, não incidindo nas lacunas dos princípios subjacentes aos critérios 
de atribuição do rótulo ecológico a produtos. Na maior parte dos casos, os actuais critérios 
não reflectem uma verdadeira abordagem do ciclo de vida. A relatora considera ainda que os 
critérios deveriam incidir não só nos produtos acabados, mas também em questões como o 
processo de produção, os padrões de consumo, o comportamento dos consumidores e as 
alterações climáticas. Em consequência, impõe-se uma profunda revisão dos actuais critérios 
aplicáveis aos produtos, que devem reflectir uma perspectiva mais abrangente de 
sustentabilidade e de ciclo de vida. É igualmente importante que o sistema de rótulo ecológico 
seja coerente com a legislação comunitária em vigor (REACH, regulamentação em matéria de 
classificação e rotulagem) e não pretenda adoptar abordagens divergentes. Além disso, é de 
fundamental importância que o desenvolvimento de critérios se baseie em dados científicos.

Aparentemente, a actual proposta confere aos produtos originários do exterior da UE 
vantagem em relação aos produtos comunitários. Enquanto os primeiros podem ser registados 
junto de um organismo competente em qualquer dos Estados-Membros em cujo mercado 
tenham sido ou venham a ser colocados, os segundos têm obrigatoriamente de ser registados 
no Estado-Membro de origem. 

A relatora lamenta que a Comissão, ao propor que o sistema de rótulo ecológico seja tornado 
extensivo a uma parte limitada dos géneros alimentícios e das bebidas, apenas pretenda ter em 
conta algumas fases do seu ciclo de vida, nomeadamente a transformação, o transporte e a 
embalagem. O mais sério impacto dos géneros alimentícios e das bebidas no ambiente ocorre 
na fase da produção agrícola e na fase do consumo, pelo que é incompreensível que estas 
importantes fases do ciclo de vida tenham sido excluídas da avaliação da Comissão. É 
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igualmente incompreensível que os géneros alimentícios transformados sejam abrangidos 
pelo sistema de rótulo ecológico, enquanto os géneros alimentícios frescos são excluídos. Pelo 
que precede, a relatora considera que os géneros alimentícios e as bebidas deveriam continuar 
excluídos do âmbito de aplicação do regulamento.

Actualmente, existem significativas diferenças de abordagem e de interpretação entre as 
autoridades, o que conduz à fragmentação do mercado interno. Em consequência, é 
importante garantir a harmonização do processo e do calendário de tratamento dos pedidos de 
rótulo ecológico pelos organismos nacionais competentes. 

É igualmente importante que exista um mecanismo que tenha em conta os contínuos 
melhoramentos dos produtos. Presentemente, os critérios aplicáveis aos produtos são fixados 
para períodos longos (por exemplo, 3 anos) e são inflexíveis. Nestas circunstâncias, é difícil 
alterar ligeiramente as fórmulas, de modo a incluir, por exemplo, ingredientes mais 
sustentáveis, e adaptá-las ao progresso técnico, sem ter de reiniciar todo o processo de 
candidatura ao rótulo ecológico. 

Por último, é importante intensificar os esforços de promoção do rótulo ecológico junto dos 
consumidores, nomeadamente mediante a criação de um sítio Internet oficial europeu que 
apresente todas as informações e práticas pertinentes.

A relatora está firmemente convencida de que, uma vez que os consumidores têm o poder de 
mudar os padrões de consumo e de exigir escolhas mais sustentáveis, é fundamental ajudá-los 
a exercer este poder. A proposta em apreço constitui um importante instrumento para esse 
efeito, e as alterações contribuiriam para o seu reforço.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 



AD\764126PT.doc 5/14 PE415.324v02-00

PT

elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos.

elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, incluindo as fases 
de produção e de utilização.

Justificação

 Na definição dos critérios de atribuição do rótulo ecológico deve ser tido em conta todo o 
ciclo de vida dos produtos. 

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O sistema de rótulo ecológico deve 
ter em conta a legislação comunitária em 
vigor, de modo a evitar abordagens 
divergentes da avaliação da segurança.

Justificação

O regulamento relativo ao rótulo ecológico não deve levar a Comunidade Europeia a 
adoptar abordagens divergentes da avaliação da segurança e da gestão e utilização de 
produtos químicos, presentemente cobertas pelo regulamento REACH e pela directiva 
relativa à classificação e rotulagem. A legislação já em vigor deve prevalecer. 

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) A fim de aumentar a utilização do 
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sistema de rótulo ecológico comunitário, 
em futuras revisões do presente 
regulamento será necessário mudar 
claramente do critério dos 10% de 
produtos com melhor desempenho com a 
introdução de um sistema de graduação 
em cada categoria de produto, de modo a 
ajudar os consumidores a efectuar 
escolhas de consumo sustentáveis e a 
incentivar os produtores a melhorar 
permanentemente a sua oferta.

Justificação

 Considera-se que o “sistema dos melhores 10%” não é suficientemente eficaz para garantir 
uma verdadeira generalização da utilização do rótulo ecológico comunitário. Todos os 
produtos de todos os grupos de produtos devem poder candidatar-se ao rótulo e ostentá-lo de 
forma a indicar, de acordo com um sistema de graduação - grau “A”, “B” ou “C”, o seu 
desempenho ambiental.

Alteração 4

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) É necessário sensibilizar a opinião 
pública para o rótulo ecológico 
comunitário, mediante a realização de 
campanhas de promoção, de modo a 
consciencializar os consumidores para o 
significado do rótulo e a permitir que estes 
realizem escolhas esclarecidas.

(9) É necessário sensibilizar a opinião 
pública para o rótulo ecológico 
comunitário, mediante a realização de 
campanhas de promoção, de campanhas 
de informação e de educação, de modo a 
consciencializar os consumidores para o 
significado do rótulo e a permitir que estes 
realizem escolhas esclarecidas.

Justificação

As campanhas de educação e de informação são um importante instrumento de comunicação 
para que, no futuro próximo, o consumidor esteja mais familiarizado com o rótulo ecológico. 
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Para facilitar a comercialização dos 
produtos com rótulos ecológicos nacionais 
e comunitários e evitar confundir os 
consumidores, é igualmente necessário 
aumentar o nível de coerência entre o 
sistema comunitário e os sistemas 
nacionais de rótulo ecológico à escala da 
Comunidade.

(10) Para facilitar a comercialização dos 
produtos com rótulos ecológicos nacionais 
e comunitários e evitar confundir os 
consumidores, é igualmente necessário 
aumentar o nível de coerência entre o 
sistema comunitário e os sistemas 
nacionais de rótulo ecológico à escala da 
Comunidade, bem como criar um sítio  
oficial da UE na Internet disponível em 
todas as línguas oficiais da Comunidade 
que reúna todas as informações e práticas 
relativas ao rótulo ecológico comunitário
para informação dos consumidores.
Adicionalmente, os produtos portadores 
do rótulo ecológico nacional ou 
comunitário deveriam ser promovidos nos 
mercados nacionais.

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Deveria reconhecer-se que, se bem 
que os rótulos ecológicos nacionais se 
revelaram capazes de consciencializar o 
consumidor, o objectivo do presente 
regulamento é estabelecer a longo prazo 
um rótulo ecológico comunitário que irá 
substituir os rótulos ecológicos nacionais 
e regionais. 

Justificação

O rótulo ecológico é o único sistema oficial para a totalidade do mercado interno. Os 
sistemas nacionais ou regionais de rótulo ecológico existentes apenas cobrem parcialmente o 
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mercado interno. A nova regulamentação visa estender a utilização do rótulo ecológico para 
evitar a proliferação de sistemas de rotulagem ambiental.

Alteração 7

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 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. 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 e cientificamente 
provados ao longo de todo o ciclo de vida 
dos produtos, nomeadamente 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. Até ..*, os 
actuais critérios de atribuição do rótulo 
ecológico aos diferentes grupos de 
produtos serão revistos, a fim de 
assegurar a sua plena conformidade com 
a abordagem de ciclo de vida preconizada 
no presente artigo.
___________

* 18 meses a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Justificação

Na maior parte dos casos, os actuais critérios de atribuição do rótulo ecológico aos 
diferentes grupos de produtos não reflectem uma verdadeira abordagem do ciclo de vida, 
conforme descrita no presente artigo. Além disso, o considerando 4 prevê que os critérios 
sejam limitados aos aspectos ambientais mais significativos dos produtos. Por conseguinte, a 
Comissão deve rever, com urgência, os critérios actualmente aplicáveis a todos os grupos de 
produtos, a fim de assegurar a sua conformidade com esta abordagem e com estes princípios. 

A legislação em vigor, como o regulamento REACH, cobre convenientemente a gestão dos 
riscos dos produtos químicos e visa, nomeadamente, reduzir o impacto ambiental desses 
produtos.
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2  alíneas b) e c)

Texto da Comissão Alteração

b) indicar, quando aplicável, as três 
características ambientais principais que 
devem figurar no rótulo ecológico;

b) indicar, quando aplicável, as três 
características ambientais principais que 
podem figurar no rótulo ecológico;

c) especificar o período de validade dos 
critérios e dos requisitos de avaliação.

c) especificar o período de validade dos 
critérios e dos requisitos de avaliação, que 
não deverá exceder dois anos;
c-A) especificar o grau de variabilidade 
do produto permitido durante o período de 
validade.

Justificação

É fundamental prever um mecanismo que tenha em conta a permanente melhoria dos 
produtos, nomeadamente durante o período de validade dos critérios do rótulo ecológico. 
Presentemente, os critérios aplicáveis aos produtos são fixados para períodos longos (por 
exemplo, 3 anos) e são inflexíveis; é difícil introduzir alterações mínimas nas fórmulas, 
mesmo que seja para incluir ingredientes novos e mais sustentáveis e para os adaptar ao 
progresso técnico, sem ter de reiniciar todo o processo de candidatura ao rótulo ecológico.

Alteração 9

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo1

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.º, de acordo com as 
regras seguintes:

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.º, em qualquer dos 
Estados-Membros em cujo mercado o 
produto tenha sido ou venha a ser 
colocado.

a) Quando um produto for originário de 
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um único Estado-Membro, o registo deve 
ser efectuado junto do organismo 
competente desse Estado-Membro;
b) Quando um produto for originário, sob 
a mesma forma, de vários Estados-
Membros, o registo pode ser efectuado 
junto de um organismo competente num 
desses Estados-Membros;
c) Quando um produto for originário do 
exterior da Comunidade, o registo deve 
ser efectuado junto de um organismo 
competente em qualquer dos Estados-
Membros em cujo mercado o produto 
tenha sido ou venha a ser colocado.

Justificação

A presente alteração visa simplificar o registo indicando que o registo será 
(independentemente da origem do produto) feita junto da entidade competente em qualquer 
dos Estados-Membros onde o produto será ou foi colocado no mercado.

A proposta da Comissão dá aos produtos originários do exterior da UE uma vantagem em 
relação aos produtos da UE: os primeiros podem ser registados junto da entidade 
competente de qualquer Estado-Membro onde o produto será ou foi colocado no mercado 
enquanto que os últimos têm que ser registados no Estado-Membro de origem do produto. 
Esta alteração rectificaria esta anomalia e trataria todos os produtos do mesmo modo.

Alteração 10

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 processo estiver aprovado, o 
organismo competente atribui um 
número de registo a cada produto. O 
organismo competente conclui o processo 
no prazo de quatro meses a contar da data 
de apresentação da candidatura.
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Alteração 11

Proposta de regulamento
Artigo 9 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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.

O organismo competente junto do qual é 
apresentado um pedido de registo pode 
cobrar uma taxa até 100 euros,
proporcional à dimensão da empresa, para 
processamento do registo. Essa taxa será 
baseada:

(a) nos custos incorridos relacionados 
com o fornecimento de informação e 
assistência a empresas pela entidade 
competente;
(b) no custo do processo administrativo de 
registo;
Os Estados-Membros podem decidir, 
como forma de promover este esquema, 
não cobrar qualquer taxa. Se houver lugar 
à cobrança de uma taxa, a utilização do 
rótulo ecológico fica subordinada ao seu 
pagamento em tempo oportuno.

Justificação

Ainda só há 26 grupos de produtos e cerca de 500 empresas que produzem produtos com 
rótulo ecológico na UE. O actual sistema sofre da falta de notoriedade do rótulo e da fraca 
adesão do sector industrial. Para encorajar as empresas, em particular as PME, a taxa de 
registo não deveria exceder os 100 euros. 

Alteração 12

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. O rótulo ecológico pode ser utilizado 
nos produtos abrangidos pelo registo e no
respectivo material promocional.

7. O rótulo ecológico pode ser utilizado 
nos produtos abrangidos pelo registo e no 
respectivo material promocional. O rótulo 
ecológico deve ser colocado em local bem 
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visível e definir o produto em causa, 
mesmo que este seja adquirido juntamente 
com outros produtos.

Alteração 13

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão devem, 
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.

Os Estados-Membros e a Comissão devem, 
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 e, 
adicionalmente  promover acções de 
educação ambiental mais geral junto do 
grande público para criar uma 
consciência ecológica entre os 
consumidores e apoiar a difusão e o 
reconhecimento do sistema europeu de 
rótulo ecológico.  

Alteração 14

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 
anexos.

A Comissão só pode aumentar a taxa 
máxima prevista no n.º 3 do artigo 9.º e 
alterar os anexos se esse aumento se 
destinar a cobrir os custos do registo.

Justificação

Não é claro em que medida a Comissão pode aumentar a taxa máxima e em que 
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circunstâncias. Para evitar qualquer incerteza neste domínio, a taxa máxima só pode ser 
aumentada para cobrir os custos efectivos de processamento do registo.

Alteração 15

Proposta de regulamento
Anexo II – ponto 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O texto a inscrever no rótulo ecológico é 
determinado pelo organismo competente 
de cada Estado-Membro, na língua ou 
nas línguas oficiais desse
Estado-Membro, devendo ser equivalente 
ao original inglês.
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