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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 25
TÍTULO

DIRECTIVA 2004/.../CE DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO de relativa à criação de um 
quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia e que altera as 
Directivas 92/42/CEE do Conselho 
e 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho

Proposta de DIRECTIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO 
CONSELHO relativa à criação de um 
quadro para definir os requisitos de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia e que altera as 
Directivas 92/42/CEE do Conselho 
e 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho

Or. de
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Justificação

A segunda parte da alteração diz respeito à versão alemã. O objectivo do autor é simplificar 
a linguagem legislativa e torná-la acessível ao cidadão comum.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 26
CITAÇÃO 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 175.º,

Or. en

Justificação

Uma proposta baseada no artigo 95º corre o risco de restringir as exigências nacionais em 
matéria de ambiente e de energia que pretendem ir mais longe que as exigências 
comunitárias. Isto é particularmente relevante no caso das substâncias perigosas e 
importante do ponto de vista regional para questões como a eficiência do uso da água ou as 
quotas de redução do gás de efeito de estufa no âmbito dos compromissos de Quioto. Além 
disso, é sabido que as iniciativas nacionais encorajam as acções comunitárias e este aspecto 
essencial das políticas não deve ser comprometido. Há outros casos de política dos produtos 
baseada no artigo 175º, como a Directiva 1999/32/CE relativa ao teor de enxofre de 
determinados combustíveis líquidos, que harmoniza os requisitos relativos ao teor de enxofre 
dos combustíveis, mas deixa a liberdade aos Estados-Membros de prever requisitos mais 
estritos, se assim o desejarem.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 27
CITAÇÃO 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente o seu 
artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
seus artigos 95.º e 175º,

Or. en

Justificação

O principal objectivo da presente directiva é proteger de uma forma significativa a saúde e o 
ambiente, promover uma utilização reduzida dos recursos e fomentar a segurança energética 
através da eficiência a nível da procura.
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Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 28
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) Os objectivos do Sexto Programa de 
Acção para o Ambiente serão prosseguidos 
encorajando uma concepção dos produtos 
ecologicamente  sã e sustentável e 
formulando medidas operacionais 
destinadas a incentivar a prevenção dos 
resíduos, favorecendo, por exemplo, a 
durabilidade, a reutilização e a reciclagem, 
bem como a eliminação de certos materiais 
e substâncias por meio de medidas 
relacionadas com o produto.

Or. en

Justificação

Os objectivos da presente directiva têm por base a política comunitária em matéria de 
ambiente e devem ser considerados nesse contexto. A formulação do texto é baseada nos 
objectivos fixados no Sexto Programa de Acção para o Ambiente.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 29
CONSIDERANDO 1 TER (novo)

(1 ter) O Sexto Programa de Acção para o 
Ambiente implica uma acção em matéria de 
gestão e de utilização sustentáveis dos 
recursos naturais, com a finalidade de, por 
um lado, garantir que o consumo dos 
recursos e os impactos associados a esse 
consumo não excedam a capacidade de 
tolerância do ambiente e de, por outro lado, 
romper a ligação entre o crescimento 
económico e a utilização dos recursos. Tais 
objectivos serão prosseguidos tendo em 
conta a abordagem do ciclo de vida 
adoptada na Política Integrada dos 
Produtos e a estratégia comunitária para a 
gestão dos resíduos, por meio de acções 
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prioritárias, nomeadamente a promoção de 
métodos e técnicas de extracção e de 
produção que permitam favorecer a 
eco-eficácia e a utilização sustentável das 
matérias-primas, da energia, da água e dos 
outros recursos.

Or. en

Justificação

Os objectivos da presente directiva têm por base a política comunitária em matéria de 
ambiente e devem ser considerados nesse contexto. A formulação do texto é baseada nos 
objectivos fixados no Sexto Programa de Acção para o Ambiente. A presente proposta de 
directiva-quadro não faz qualquer referência aos objectivos existentes em matéria de 
protecção do ambiente e da saúde na UE. Não basta fazer referência ao Sexto Programa 
Comunitário de Acção para o Ambiente. A fixação de objectivos políticos para o fabrico de 
produtos que consomem energia requer referências claras e precisas a ambições políticas, 
atendendo a que inúmeras decisões terão de ser tomadas segundo o processo de comitologia.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 30
CONSIDERANDO 1 BIS (novo)

(1 bis) Os objectivos do Sexto Programa de 
Acção para o Ambiente serão prosseguidos 
tendo em conta a abordagem do ciclo da 
vida adoptada na Política Integrada dos 
Produtos e a estratégia comunitária para a 
gestão dos resíduos, encorajando 
nomeadamente uma concepção dos 
produtos ecologicamente sã e sustentável e 
formulando medidas operacionais 
destinadas a incentivar a prevenção dos 
resíduos, favorecendo, por exemplo, a 
durabilidade, a reutilização e a reciclagem, 
bem como a eliminação de certos materiais 
e substâncias por meio de medidas 
relacionadas com o produto.

Or. en

Justificação

Os objectivos da presente directiva têm por base a política comunitária em matéria de 
ambiente e devem ser considerados nesse contexto. A formulação do texto é baseada nos 
objectivos fixados no Sexto Programa de Acção para o Ambiente.
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Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 31
CONSIDERANDO 1 TER (novo)

(1 ter) O Sexto Programa de Acção para o 
Ambiente implica uma acção em matéria de 
gestão e de utilização sustentáveis dos 
recursos naturais, com a finalidade de, por 
um lado, garantir que o consumo dos 
recursos e os impactos associados a esse 
consumo não excedam a capacidade de 
tolerância do ambiente e de, por outro lado, 
romper a ligação entre o crescimento 
económico e a utilização dos recursos. Tais 
objectivos serão prosseguidos tendo em 
conta a abordagem do ciclo de vida 
adoptada na Política Integrada dos 
Produtos e a estratégia comunitária para a 
gestão dos resíduos, por meio de acções 
prioritárias, nomeadamente a promoção de 
métodos e técnicas de extracção e de 
produção que permitam favorecer a 
eco-eficácia e a utilização sustentável das 
matérias primas, da energia, da água e dos 
outros recursos.

Or. en

Justificação

Os objectivos da presente directiva têm por base a política comunitária em matéria de 
ambiente e devem ser considerados nesse contexto. A formulação do texto é baseada nos 
objectivos fixados no Sexto Programa de Acção para o Ambiente. A presente proposta de 
directiva-quadro não faz qualquer referência aos objectivos existentes em matéria de 
protecção do ambiente e da saúde na UE. Não basta fazer referência ao Sexto Programa 
Comunitário de Acção para o Ambiente. A fixação de objectivos políticos para o fabrico de 
produtos que consomem energia requer referências claras e precisas a ambições políticas, 
atendendo a que inúmeras decisões terão de ser tomadas segundo o processo de comitologia.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 32
CONSIDERANDO 12
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(12) Pode revelar-se necessário e justificado 
fixar de requisitos específicos 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 de baixo custo 
das emissões de gases com efeito de estufa. 
Essas medidas podem também contribuir 
para uma utilização sustentável de recursos e 
constituir um contributo fundamental de 
peso 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.

(12) Pode revelar-se necessário e 
justificado fixar de requisitos específicos 
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 de baixo custo 
das emissões de gases com efeito de estufa. 
Essas medidas podem também contribuir 
para uma utilização sustentável de recursos e 
constituir um contributo fundamental de 
peso 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.

Deveriam ser devidamente reconhecidos os 
potenciais benefícios ambientais 
conseguidos, nomeadamente no domínio 
dos produtos que consomem energia, 
mediante a transformação dos produtos por 
serviços. Deveriam ser exploradas medidas 
destinadas a estimular acções da 
comunidade empresarial para introduzir 
uma mudança nessa direcção.

Or. en

Justificação

A produção de energia e de materiais poderia ser significativamente reduzida em muitos 
sectores se os produtos de consumo fossem transmitidos por serviços. Há muitos exemplos 
dessa possibilidade, por exemplo, o leasing de um serviço de televisão ou de um serviço de 
lavagem de roupa em vez da compra de um televisor e/ou de uma máquina de lavar, ou a 
substituição de um respondedor automático por um serviço de resposta automática, etc.. Ao 
criar serviços deste tipo, estimula-se a desmaterialização e dá-se aos fabricantes um 
incentivo directo para criar produtos que consomem pouca energia e podem ser facilmente 
mantidos e melhorados ao longo do tempo.   
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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 33
CONSIDERANDO 12 BIS (novo)

(12 bis) A redução do consumo de energia 
constitui um importante instrumento da 
política europeia em matéria de ambiente, 
tal como estabelecido, por exemplo, no 
ECCP, após consulta de todas as partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

Voltam a apresentar-se as alterações 18 e 80 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 34
CONSIDERANDO 13

(13) O nível dos requisitos de concepção 
ecológica deve, em regra, ser fixado com 
base em análises técnicas, económicas e 
ambientais. A flexibilidade do método de 
fixação do nível dos requisitos pode facilitar 
de forma mais célere a melhoria do 
desempenho ambiental. As partes 
interessadas envolvidas devem ser 
consultadas e cooperar activamente na 
análise. O estabelecimento de medidas 
obrigatórias carece da consulta adequada das 
partes envolvidas. Esta consulta pode revelar 
a necessidade de uma introdução faseada ou 
de medidas transitórias. A introdução de 
objectivos intercalares aumenta a 
previsibilidade da política, permite integrar o 
ciclo de desenvolvimento dos produtos e 
facilita o planeamento de longo prazo das 
partes interessadas.

(13) O nível dos requisitos de concepção 
ecológica deve, em regra, ser fixado com 
base em análises técnicas, económicas e 
ambientais. A flexibilidade do método de 
fixação do nível dos requisitos pode facilitar 
de forma mais célere a melhoria do 
desempenho ambiental. As partes 
interessadas envolvidas devem ser 
consultadas e cooperar activamente na 
análise. O estabelecimento de medidas 
obrigatórias carece da consulta adequada das 
partes envolvidas. Esta consulta pode revelar 
a necessidade de uma introdução faseada ou 
de medidas transitórias. A introdução de 
objectivos intercalares aumenta a 
previsibilidade da política, permite integrar o 
ciclo de desenvolvimento dos produtos e 
facilita o planeamento de longo prazo das 
partes interessadas. 

Durante a análise (em especial, durante a 
análise do custo do ciclo de vida) e 
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aquando do estabelecimento dos requisitos, 
serão utilizados marcos de referência 
internacionais.
Quando da determinação dos métodos para 
o estabelecimento do nível de requisitos, a 
“concepção de serviços” (lógica funcional 
e sistémica) em comparação com a 
“concepção de produtos”, deveria fazer 
parte do processo de avaliação 
comparativa.

Or. en

Justificação

A produção de energia e de materiais poderia ser significativamente reduzida em muitos 
sectores se os produtos de consumo fossem transmitidos por serviços. Há muitos exemplos 
dessa possibilidade, por exemplo, o leasing de um serviço de televisão ou de um serviço de 
lavagem de roupa em vez da compra de um televisor e/ou de uma máquina de lavar, ou a 
substituição de um respondedor automático por um serviço de resposta automática, etc.. Ao 
criar serviços deste tipo, estimula-se a desmaterialização e dá-se aos fabricantes um 
incentivo directo para criar produtos que consomem pouca energia e podem ser facilmente 
mantidos e melhorados ao longo do tempo.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 35
CONSIDERANDO 13 BIS (novo)

(13 bis) Países como o Japão criaram 
métodos ambiciosos para o estabelecimento 
de requisitos em matéria de eficiência 
energética para a concepção ecológica. A 
fim de garantir a competitividade futura 
dos fabricantes europeus, a Comissão 
deveria ter criteriosamente em 
consideração tais iniciativas aquando do 
estabelecimento de requisitos específicos no 
quadro das diversas medidas de execução.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 21 da primeira leitura.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 36
CONSIDERANDO 13 BIS (novo)

(13 bis) A presente directiva não afectará o 
direito de os Estados-Membros manterem 
ou introduzirem, nos termos do Tratado, 
requisitos mais rigorosos em matéria de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia, a fim de conseguir um 
nível elevado de protecção do ambiente, da 
saúde e da segurança do abastecimento 
energético. A Directiva 98/34/EC aplicar-
-se-á a qualquer medida nacional desse 
tipo.
Se os Estados-Membros mantiverem ou 
introduzirem requisitos mais rigorosos em 
matéria de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia, deveriam 
ser envidados esforços para garantir que os 
referidos requisitos não entrem em conflito 
com os requisitos de concepção ecológica 
decididos a nível comunitário.

Or. en

Justificação

Alteração baseada na alteração 61 da primeira leitura do PE, no considerando 20 da 
Posição Comum e na alteração 17 do relatório Ries. Um dos objectivos primordiais da 
directiva é a protecção ambiental. Os Estados-Membros deveriam portanto ter a 
oportunidade de complementar os requisitos da presente directiva tendo em vista as 
circunstâncias específicas existentes (por exemplo, as diferenças climáticas, os requisitos de 
Quioto, as circunstâncias ecológicas específicas). Exemplos de directivas em que o artigo 95º 
foi completado por disposições nacionais mais rigorosas: Dir. 90/314, 93/13, 01/95 e 94/62.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 37
CONSIDERANDO 14

(14) Deve ser dada prioridade a acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 
indústria, sempre que estas acções 
permitirem que os objectivos sejam 

(14) Devem ser consideradas acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 
indústria, sempre que estas acções 
permitirem que os objectivos sejam 
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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.

cumpridos de forma mais rápida ou mais 
económica que os requisitos obrigatórios. A 
auto-regulação vigente ou prevista deve ser 
submetida aos mesmos estudos 
independentes, verificação e controlo pelas 
partes interessadas que as medidas de 
execução. As medidas legislativas são
necessárias nos casos em que as forças do 
mercado não consigam evoluir na direcção 
correcta ou a uma velocidade aceitável.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 22 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 38
CONSIDERANDO 14

(14) Deve ser dada prioridade a acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 
indústria, sempre que estas acções 
permitirem 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.

(14) Devem ser consideradas acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 
indústria, sempre que estas acções 
permitirem que os objectivos sejam 
cumpridos de forma mais rápida ou mais 
económica que os requisitos obrigatórios. A 
auto-regulação vigente ou prevista deve ser 
submetida aos mesmos estudos 
independentes, verificação e controlo pelas 
partes interessadas que as medidas de 
execução. As medidas legislativas são
necessárias nos casos em que as forças do 
mercado não consigam evoluir na direcção 
correcta ou a uma velocidade aceitável.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 39
CONSIDERANDO 14

(14) Deve ser dada prioridade a acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 

(14) Devem ser consideradas acções 
alternativas, tais como a auto-regulação da 
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indústria, sempre que estas acções 
permitirem 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.

indústria, sempre que estas acções 
permitirem que os objectivos sejam 
cumpridos de forma mais rápida ou mais 
económica que os requisitos obrigatórios. A 
auto-regulação vigente ou prevista deve ser 
submetida aos mesmos estudos 
independentes, verificação e controlo pelas 
partes interessadas que as medidas de 
execução. As medidas legislativas são
necessárias nos casos em que as forças do 
mercado não consigam evoluir na direcção 
correcta ou a uma velocidade aceitável.

Or. en

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 40
CONSIDERANDO 15

(15) A auto-regulação, incluindo tanto 
acordos voluntários como compromissos 
unilaterais assumidos pelo sector, pode 
permitir progressos acelerados por força de 
uma implementação rápida e eficiente em 
termos de custos, bem como uma adaptação 
flexível e ajustada às opções tecnológicas e 
à sensibilidade do mercado.

Suprimido

Or. en

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 41
CONSIDERANDO 20

(20) Ao preparar as medidas de execução, a 
Comissão também deve ter em devida conta 
a legislação nacional em vigor em matéria 
de protecção ambiental, em especial no que 
diz respeito às substâncias tóxicas que os 
Estados-Membros tenham indicado que 
consideram que devem ser mantidas, sem 

20) Ao preparar as medidas de execução, a 
Comissão também deve ter em devida conta 
a legislação nacional em vigor em matéria 
de protecção ambiental, em especial no que 
diz respeito às substâncias tóxicas.
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reduzir os actuais e justificados níveis de 
protecção nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Os nºs 4 a 9 do artigo 95º do Tratado CE estipulam as condições de manutenção ou 
introdução de legislação nacional mais rigorosa. O direito derivado não pode prevalecer 
sobre o direito primário.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 42
CONSIDERANDO 25

(25) Uma das principais funções das normas 
harmonizadas deve ser a de ajudar os 
fabricantes a aplicar as medidas de execução 
aprovadas ao abrigo da presente directiva. 
Tais normas poderão ser essenciais para o 
estabelecimento de métodos de medição e de 
ensaio. No caso dos requisitos genéricos de 
concepção ecológica, as normas 
harmonizadas podem contribuir 
consideravelmente para orientar os 
fabricantes no estabelecimento do perfil 
ecológico do seu produto, de acordo com os 
requisitos da medida de execução aplicável. 
Essas normas devem indicar claramente a 
relação existente entre as suas cláusulas e os 
requisitos em causa. O objectivo das normas 
harmonizadas não deverá ser o de fixar 
limites para os aspectos ambientais.

(25) Uma das principais funções das normas 
harmonizadas deve ser a de ajudar os 
fabricantes a aplicar as medidas de execução 
aprovadas ao abrigo da presente directiva. 
Tais normas poderão ser essenciais para o 
estabelecimento de métodos de medição e de 
ensaio. No caso dos requisitos genéricos de 
concepção ecológica, as normas 
harmonizadas apenas podem ser utilizadas 
nos casos em que tenham sido estabelecidos 
códigos de referência. Essas normas devem 
indicar claramente a relação existente entre 
as suas cláusulas e os requisitos em causa. 
As normas harmonizadas não deverão ser 
utilizadas para definir ou alterar o nível de 
desempenho ambiental ou o nível de 
ambição dos requisitos para os aspectos 
ambientais (por exemplo, mediante o 
estabelecimento de valores-limite).

Or. en

Justificação

Não é de esperar ou permitir que as normas harmonizadas definam ou modifiquem o nível de 
ambição/desempenho ambiental previsto pelos requisitos estabelecidos na medida de 
execução. Além disso, não são apenas os valores-limite que definem o desempenho 
ambiental. A questão é mais vasta. A interferência do estabelecimento de normas no nível de 
desempenho ambiental final de um requisito definido na medida de execução pode igualmente 
processar-se através da selecção de uma medida específica, por exemplo. 
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Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 43
CONSIDERANDO 28 BIS (novo)

(28 bis) O disposto na alínea a) e b) do nº 2 
do artigo 35º do Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa deve 
aplicar-se a esta directiva após a sua 
entrada em vigor. Após a entrada em vigor 
do Tratado Constitucional, deveria, como 
previsto, entrar em vigor uma medida de 
execução, a menos que o Parlamento 
Europeu, deliberando por maioria dos seus 
membros, a tal se oponha dentro de um 
determinado prazo.

Or. en

Justificação

Alteração 30 do PE reformulada. Esta alteração está ligada à proposta de revisão dos 
produtos que consomem energia do artigo 19º e é importante criar um mecanismo de 
revogação para controlar a delegação do poder de adoptar regulamentos do processo 
legislativo clássico de co-decisão nos processos de comitologia da Comissão. O nº 2 do 
artigo 36º estipula: “a) O Parlamento Europeu ou o Conselho podem decidir revogar a 
delegação; b) O regulamento europeu delegado só pode entrar em vigor se, no prazo fixado
pela lei ou lei-quadro europeia, não forem formuladas objecções pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho".

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 44
CONSIDERANDO 28 BIS (novo)

(28 bis) O disposto na alínea a) e b) do nº 2 
do artigo 36º do Tratado que estabelece 
uma Constituição para a Europa deve 
aplicar-se a esta directiva após a sua 
entrada em vigor. Após a entrada em vigor 
do Tratado Constitucional, deveria, como 
previsto, entrar em vigor uma medida de 
execução, a menos que o Parlamento 
Europeu, deliberando por maioria dos seus 
membros, a tal se oponha dentro de um 
determinado prazo.
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Or. en

Justificação

Alteração 30 do PE reformulada. Esta alteração está ligada à proposta de revisão dos 
produtos que consomem energia do artigo 19º e é importante criar um mecanismo de 
revogação para controlar a delegação do poder de adoptar regulamentos do processo 
legislativo clássico de co-decisão nos processos de comitologia da Comissão. O nº 2 do 
artigo 36º estipula: “a) O Parlamento Europeu ou o Conselho podem decidir revogar a 
delegação; b) O regulamento europeu delegado só pode entrar em vigor se, no prazo fixado 
pela lei ou lei-quadro europeia, não forem formuladas objecções pelo Parlamento Europeu 
ou pelo Conselho".

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 45
ARTIGO 1º, PONTO 1

1. A presente directiva estabelece um quadro 
para a integração de aspectos ambientais na 
concepção e no desenvolvimento de 
produtos, a fim de garantir a livre circulação 
dos produtos que consomem energia no 
mercado interno.

1. A presente directiva estabelece um quadro 
para a integração de aspectos ambientais na 
concepção e no desenvolvimento de 
produtos, conferindo prioridade à melhoria 
da eficácia energética, a fim de garantir a 
livre circulação dos produtos que consomem 
energia no mercado interno.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 31 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 46
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela 
presente directiva e seja responsável pela 
sua conformidade com a presente directiva, 
com vista à sua colocação no mercado e/ou à 
sua colocação em serviço com o seu nome 
ou marca, ou para utilização própria. Na 

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
conformidade de um produto que consome 
energia com a presente directiva, com vista
à sua colocação no mercado com o seu nome 
ou marca, ou para utilização própria.
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ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

Or. en

Justificação

A definição original de fabricante proposta pela Comissão é inalterada pelo Parlamento. 
Pretende-se que a presente definição apareça combinada com a definição de importador 
aprovada pelo Parlamento em primeira leitura.   

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 47
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, 
com vista à sua colocação no mercado e/ou à 
sua colocação em serviço com o seu nome 
ou marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção e pelo fabrico dos produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva, com vista à sua colocação no 
mercado comunitário e/ou à sua colocação 
em serviço com o seu nome ou marca, ou 
para utilização própria. Na ausência de 
fabricante tal como definido no primeiro 
período ou de um representante autorizado 
na Comunidade, será considerado fabricante 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
coloque no mercado comunitário produtos 
abrangidos pela presente directiva;

Or. en

Justificação

A presente definição de "fabricante" é incompleta e pode dar azo a abusos. Esta definição 
garante que as autoridades de vigilância do mercado tenham sempre um ponto de contacto 
na Comunidade que seja responsável pela conformidade dos produtos que consomem 
energia.
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Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola e Martin Callanan

Alteração 48
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, com 
vista à sua colocação no mercado e/ou à sua 
colocação em serviço com o seu nome ou 
marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção de produtos que consomem 
energia e pela sua conformidade com a 
presente directiva, com vista à sua colocação 
no mercado e/ou à sua colocação em serviço 
com o seu nome ou marca, ou para 
utilização própria. Na ausência, na 
Comunidade, de fabricante tal como 
definido no primeiro período ou de um 
representante autorizado, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

Or. en

Justificação

Na actual estrutura do mundo industrial, conceber um produto, fabricá-lo e colocá-lo no 
mercado são operações que podem ser efectuadas por diversos agentes económicos. Nessas 
condições, com a actual definição de fabricante seria difícil identificar a parte juridicamente 
responsável ao abrigo dos requisitos das futuras medidas de execução. Como a concepção do 
produto é o principal objectivo da presente directiva, a tónica deve essencialmente ser 
colocada na fase de concepção do processo de fabrico e nas partes responsáveis pela 
concepção do produto. Assim, a definição de fabricante deve ser alterada para combinar de 
uma forma clara a responsabilidade pela concepção com a colocação do produto no 
mercado.

A alteração visa clarificar a definição de fabricante na Posição Comum e toma como base as 
ideias subjacentes às alterações do Parlamento apresentadas em primeira leitura que 
introduziam a definição de importador e de responsabilidade do importador.

A importância da presente alteração tem de ser vista em conjunto com as alterações 
propostas ao nº 3 do artigo 7º, que clarifica as obrigações do fabricante, quando a 
concepção de um produto que consome energia é efectuada fora da organização do 
fabricante.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 49
ARTIGO 2, PONTO 6
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6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, com 
vista à sua colocação no mercado e/ou à sua 
colocação em serviço com o seu nome ou 
marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção de produtos que consomem 
energia e pela sua conformidade com a 
presente directiva, com vista à sua colocação 
no mercado e/ou à sua colocação em serviço 
com o seu nome ou marca, ou para 
utilização própria. Na ausência, na 
Comunidade, de fabricante tal como 
definido no primeiro período ou de um 
representante autorizado na Comunidade,
será considerado fabricante qualquer pessoa 
singular ou colectiva que coloque no 
mercado e/ou coloque em serviço produtos 
abrangidos pela presente directiva;

Or. en

Justificação

A alteração visa clarificar a definição de fabricante na Posição Comum e toma como base as 
ideias subjacentes às alterações do Parlamento apresentadas em primeira leitura, que 
introduziam a definição de importador e de responsabilidades do importador.

A importância da presente alteração tem de ser vista em conjunto com as alterações 
propostas ao nº 3 do artigo 7º, que clarifica as obrigações do fabricante, quando a 
concepção de um produto que consome energia é efectuada fora da organização do 
fabricante.

Alteração apresentada por Åsa Westlund

Alteração 50
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, com 
vista à sua colocação no mercado e/ou à sua 
colocação em serviço com o seu nome ou 
marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção e fabrico de produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e pela sua conformidade com a 
presente directiva, com vista à sua colocação 
no mercado comum e/ou à sua colocação em
serviço com o seu nome ou marca, ou para 
utilização própria. Na ausência de fabricante 
tal como definido no primeiro período ou de 
um representante autorizado na 
Comunidade, será considerado fabricante 
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coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

qualquer pessoa singular ou colectiva que 
coloque no mercado e/ou coloque em 
serviço produtos abrangidos pela presente 
directiva;

Or. sv

Justificação

A actual definição de "fabricante" é incompleta e pode dar azo a abusos. O "Guia para a 
implementação de directivas baseadas na nova abordagem global", da Comissão, utiliza uma 
definição de "fabricante" que deve ser empregue na presente directiva para garantir um 
melhor controlo do mercado.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 51
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, 
com vista à sua colocação no mercado e/ou à 
sua colocação em serviço com o seu nome 
ou marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção e pelo fabrico de produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva, com vista à sua colocação no 
mercado e/ou à sua colocação em serviço 
com o seu nome ou marca, ou para 
utilização própria. Na ausência de fabricante 
tal como definido no primeiro período ou de 
um representante autorizado na 
Comunidade, será considerado fabricante 
qualquer pessoa singular ou colectiva que 
coloque no mercado comunitário produtos 
abrangidos pela presente directiva;

Or. en

Justificação

A presente definição de "fabricante" é incompleta e pode dar azo a abusos.
O "Guia para Aplicação das Directivas elaboradas com base nas Disposições da Nova 
Abordagem e da Abordagem Global", da Comissão, fornece uma definição de fabricante, que 
também deveria ser utilizada na proposta relativa aos produtos que consomem energia para 
fins de uma adequada vigilância do mercado. A referida definição garante que as 
autoridades de vigilância do mercado tenham sempre um ponto de contacto na Comunidade 
que seja responsável pela conformidade dos produtos que consomem energia. O alinhamento 
da definição de fabricante da proposta relativa aos produtos que consomem energia com a 
definição fornecida no citado Guia da Comissão asseguraria também a coerência com outros 
actos legislativos já aplicados aos mesmos produtos que consomem energia a que 
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potencialmente se destina uma medida de execução.   

A presente alteração pretende cumprir os objectivos da posição do Parlamento Europeu na 
sua primeira leitura (ver as alterações 36, 48 (nº 1 bis), 50 e 70 do relatório definitivo do 
PE). 

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 52
ARTIGO 2, PONTO 6

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que fabrique produtos que 
consomem energia abrangidos pela presente 
directiva e seja responsável pela sua 
conformidade com a presente directiva, com 
vista à sua colocação no mercado e/ou à sua 
colocação em serviço com o seu nome ou 
marca, ou para utilização própria. Na 
ausência de fabricante tal como definido no 
primeiro período, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

6) "Fabricante", qualquer pessoa singular ou 
colectiva que seja responsável pela 
concepção de produtos que consomem 
energia e pela sua conformidade com a 
presente directiva, com vista à sua colocação 
no mercado e/ou à sua colocação em serviço 
com o seu nome ou marca, ou para 
utilização própria. Na ausência, na 
Comunidade, de fabricante tal como 
definido no primeiro período ou de um 
representante autorizado, será considerado 
fabricante qualquer pessoa singular ou 
colectiva que coloque no mercado e/ou 
coloque em serviço produtos abrangidos 
pela presente directiva;

Or. en

Justificação

Na actual estrutura do mundo industrial, conceber um produto, fabricá-lo e colocá-lo no 
mercado são operações que podem ser efectuadas por diversos agentes económicos. Nessas 
condições, com a actual definição de fabricante seria difícil identificar a parte juridicamente 
responsável ao abrigo dos requisitos das futuras medidas de execução. Como a concepção do 
produto é o principal objectivo da presente directiva, a tónica deve essencialmente ser 
colocada na fase de concepção do processo de fabrico e nas partes responsáveis pela 
concepção do produto. Assim, a definição de fabricante deve ser alterada para combinar de 
uma forma clara a responsabilidade pela concepção com a colocação do produto no 
mercado.

A alteração visa clarificar a definição de fabricante na Posição Comum e toma como base as 
ideias subjacentes às alterações do Parlamento apresentadas em primeira leitura, que 
introduziam  a definição de importador e de responsabilidade do importador.

A importância da presente alteração tem de ser vista em conjunto com as alterações 
propostas ao nº 3 do artigo 7º, que clarifica as obrigações do fabricante, quando a 
concepção de um produto que consome energia é efectuada fora da organização do 
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fabricante.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 53
ARTIGO 2, PONTO 6 BIS (novo)

(6 bis) "Importador", qualquer pessoa 
singular ou colectiva estabelecida na 
Comunidade que coloca no mercado, pela 
primeira vez, um produto que consome 
energia, quando o fabricante não se 
encontrar estabelecido na Comunidade e 
na ausência de um representante 
autorizado.

Or. en

Justificação

É essencial introduzir esta definição e tratar das obrigações do importador na directiva para 
evitar abusos no que respeita a produtos que consomem energia fabricados em países 
terceiros (ou seja, mercadorias colocadas no mercado que evitam as obrigações de 
concepção ecológica estabelecidas em resultado da presente directiva). No espírito da Nova 
Abordagem, o importador deveria estar sempre em condições de fornecer à autoridade de 
vigilância do mercado uma cópia da declaração de conformidade CE e a documentação 
técnica do produto.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 54
ARTIGO 2, PONTO 18 BIS (novo)

18 bis) "Custo mínimo do ciclo de vida", a 
soma do preço de compra e das despesas de 
funcionamento, descontadas ao longo de 
um período realista do ciclo de vida de um 
produto que consome energia.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 46 da primeira leitura.
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Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 55
ARTIGO 2, PONTO 19 BIS (novo)

(19 bis) "Referência de concepção 
ecológica do produto", ter como referência 
as Melhores Técnicas Disponíveis 
relativamente a um determinado aspecto 
ambiental. Quando pertinente, 
utilizar-se-ão referências internacionais, 
em particular no caso da eficiência 
energética. 
_________
1 Como utilizadas na Directiva IPPC.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 44 alterada da primeira leitura.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 56
ARTIGO 2, PONTO 19 BIS (novo)

(19 bis) "Referência de concepção 
ecológica do produto", ter como referência 
as Melhores Técnicas Disponíveis 
relativamente a um determinado aspecto 
ambiental. Quando pertinente, 
utilizar-se-ão referências internacionais 
(tanto em termos de limiares de eficiência 
estabelecidos como de dados utilizados), em 
particular no que respeita à eficiência 
energética.
___________
1 Como utilizadas na Directiva IPPC.

Or. en

Justificação

Reintrodução da alteração 44 do PE para estabelecer uma definição do termo "referência", 
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utilizado tanto no Anexo I, parte 3, como no Anexo II, parte 1.

• "Avanço dos conhecimentos em matéria de concepção ecológica"  foi substituído por 
"Melhores Técnicas Disponíveis" (formulação utilizada na Directiva IPPC) para 
clarificar a definição. Avanço dos conhecimentos tem diferentes significados em diversas 
línguas (em inglês significa "o melhor desempenho", mas noutras línguas pode significar 
"a média"). A formulação "Melhores Técnicas Disponíveis", (tal como utilizada na 
Directiva IPPC) implica sempre que a sua utilização se processe dentro dos limites da 
viabilidade social e económica ou dos requisitos de segurança. 

• A análise comparativa entre as melhores práticas internacionais e as Melhores Técnicas 
Disponíveis deveria ser claramente especificada. A introdução de marcos de referência 
internacionais tem duas implicações:

a) assegurar que os valores-limites de eficiência impostos a nível comunitário sejam, no 
mínimo, tão ambiciosos como os valores-limites existentes a nível internacional e noutros 
Estados; 

b) garantir que os valores e os dados utilizados para análise técnico-económica, 
empregada para definir o Custo Mínimo do Ciclo de Vida, sejam credíveis. Para 
garantir a credibilidade e a fiabilidade dos dados aplicados na análise técnico-
económica da concepção energética da UE, a Comissão e as partes interessadas devem 
estar conscientes e terem em conta os estudos internacionais existentes sobre a eficiência 
e o custo das Melhores Técnicas Disponíveis.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 57
ARTIGO 3

Colocação no mercado e colocação em 
serviço

Vigilância do mercado

1. Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para garantir que os 
produtos que consomem energia abrangidos 
por medidas de execução só possam ser 
colocados no mercado e/ou colocados em 
serviço se cumprirem essas medidas e 
ostentarem a marcação CE nos termos do 
artigo 4.º.

1. Os Estados-Membros tomarão todas as 
medidas necessárias para garantir que os 
produtos que consomem energia abrangidos 
por medidas de execução ou acordos
voluntários, como se refere no artigo 13º 
bis, possam ser colocados no mercado e 
colocados em serviço apenas no caso de 
estarem em conformidade com estas 
medidas.

2. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes para a vigilância 
do mercado e devem garantir que essas 
autoridades possuam e exerçam os poderes 
necessários para tomar as medidas que lhes 
incumbem nos termos da presente directiva. 

2. Os Estados-Membros designam as 
autoridades competentes para aplicar a 
presente directiva e devem garantir que 
essas autoridades possuam e exerçam os 
poderes necessários para tomar as medidas 
que lhes incumbem nos termos da presente 
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Os Estados-Membros definem as funções, os 
poderes e as modalidades de organização das 
autoridades competentes, que devem ter 
competência para:

directiva. Os Estados-Membros definem as 
funções, os poderes e as modalidades de 
organização das autoridades competentes, 
que devem ter competência para:

i) organizar verificações apropriadas da 
conformidade dos produtos que consomem 
energia com as normas, a uma escala 
suficiente, e obrigar o fabricante ou o seu 
representante autorizado a retirar do 
mercado aqueles que não estejam em 
conformidade, de acordo com o disposto no 
artigo 6.º,

i) organizar, mesmo após a colocação no 
mercado dos produtos que consomem 
energia, verificações apropriadas da sua 
conformidade com as normas, a uma escala 
suficiente, e obrigar o fabricante ou o 
importador a retirar do mercado aqueles que 
não estejam em conformidade,

ii) requerer todas as informações necessárias 
às partes interessadas, segundo as condições 
determinadas em medidas de execução,

ii) requerer todas as informações necessárias 
às partes interessadas, segundo as condições 
determinadas nas medidas de execução ou 
nos acordos voluntários,

iii) colher amostras de produtos e 
submetê-las a análises de conformidade.

iii) colher amostras de produtos e 
submetê-las a análises de conformidade.

3. Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada dos resultados da 
vigilância do mercado e, quando necessário, 
esta transmitirá a informação aos outros 
Estados-Membros.

3. Os Estados-Membros devem manter a 
Comissão informada e, quando necessário, 
esta transmitirá a informação aos outros 
Estados-Membros.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores e outras partes 
interessadas tenham a possibilidade de 
apresentar observações às autoridades 
competentes sobre a conformidade dos 
produtos.

4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os consumidores e outras partes 
interessadas tenham a possibilidade de 
apresentar queixas às autoridades 
competentes sobre a conformidade dos 
produtos e a sua vigilância. Os 
Estados-Membros informarão activamente 
os consumidores e outras partes 
interessadas dos procedimentos 
estabelecidos para tal fim.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 47 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 58
ARTIGO 5, PONTO 2
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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 
consome energia que ostente a marcação 
CE nos termos do artigo 4.º, com base em 
requisitos de concepção ecológica  
relacionados com os parâmetros de 
concepção ecológica 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.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nº 2 do artigo 5º, novamente introduzido, é inadequado porque introduz a ideia de a 
medida de execução não prever a necessidade de requisitos de concepção ecológica, o que é 
contraproducente uma vez que encoraja a indústria a não melhorar o desempenho dos seus 
produtos no que respeita a esta "ausência de requisitos". Isto constituirá um impedimento à 
inovação e não é muito habitual afirmar num documento jurídico que não se exige 
desempenho. Por outro lado, esta disposição iria criar uma restrição real ao estabelecimento 
de requisitos nacionais quais os aspectos em causa, apesar do facto de não se encontrarem 
regulamentados a nível comunitário.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 59
ARTIGO 6, PONTO 5 BIS (novo)

5 bis. Quando um produto que consome 
energia que não respeite os requisitos 
pertinentes da medida de execução 
aplicável ostente a marcação CE, o 
Estado-Membro em causa tomará as 
medidas necessárias contra o fabricante ou 
o seu representante autorizado que tenham 
aposto esta marcação, ou o importador que 
o tenha colocado no mercado comunitário, 
disso informando a Comissão e os outros 
Estados-Membros.

Or. en
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 50 da primeira leitura relativa ao nº 6 da proposta original 
na versão modificada pelo PE. É necessário lutar contra a fraude.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 60
ARTIGO 6, PONTO 6

6. Os Estados-Membros e a Comissão 
tomarão as medidas necessárias para 
garantir, quando se justifique, a 
confidencialidade da informação fornecida 
durante o referido procedimento.

6. Os Estados-Membros e a Comissão 
tomarão as medidas necessárias para 
garantir, quando se justifique, a 
confidencialidade da informação fornecida 
durante o referido procedimento.

Os Estados-Membros e a Comissão 
informarão o público em caso de 
confirmação da não conformidade.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 50 da primeira leitura. O processo de aberta denúncia 
pode ajudar a lutar contra a fraude.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 61
ARTIGO 7, PONTO 2, PARÁGRAFO 1

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere  a Decisão 93/465/CEE.

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere  a Decisão 93/465/CEE.

O procedimento de avaliação da 
conformidade preverá igualmente que as 
declarações relativas ao desempenho 
ambiental sejam apresentadas às 
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autoridades competentes de acordo com os 
requisitos de concepção ecológica 
estabelecidos na medida de execução.
Proceder-se-á ao processamento 
centralizado das informações e à sua 
disponibilização ao público num formato 
útil.
Para esse efeito, na medida de execução 
serão especificados formulários 
normalizados de declaração dos elementos 
pertinentes, e os Estados-Membros 
designarão os organismos responsáveis por 
receber os dados a nível nacional e/ou 
comunitário.

Or. en

Justificação

Volta a afirmar-se o reforço das funções da troca de informações da presente directiva ao 
tornar a apresentar a alteração 75 do PE com algumas melhorias retiradas da alteração 
55/76 do PE relativas à mesma questão. A presente alteração tem em vista aplicar o 
considerando 22 da Posição Comum do Conselho: "Deverá facilitar-se o intercâmbio de 
informações sobre o desempenho ambiental do ciclo de vida e as soluções encontradas em 
matéria de concepção. A acumulação e a divulgação do conjunto dos conhecimentos 
decorrentes dos esforços de concepção ecológica desenvolvidos pelos produtores constituem 
um dos benefícios fundamentais da directiva".

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 62
ARTIGO 7, PONTO 2

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução for um organismo 
registado nos termos do Regulamento (CE) 
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n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 1, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 2, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção do produto, aplicado de acordo 
com normas harmonizadas, cujos números 
de referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, presume-
-se que esse sistema de gestão cumpre os 
requisitos correspondentes do Anexo V.

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução for um organismo 
dotado de um sistema de gestão que inclua a 
função da concepção do produto, aplicado 
de acordo com normas harmonizadas, cujos 
números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia, presume-se que esse sistema de 
gestão cumpre os requisitos correspondentes 
do Anexo V.

Or. en

Justificação

É importante que a obrigação de possuir um sistema de ecogestão (incluindo a função de 
concepção) recaia directamente sobre o fabricante (que é a entidade responsável pela 
concepção do produto). Pedir que os organismos de concepção do produto que consome 
energia disponham de um sistema de ecogestão, quando os requisitos efectivos de 
desempenho do produto referidos no Anexo V se aplicam ao fabricante, torna difícil a 
identificação da entidade juridicamente responsável, deixando uma margem para eventuais 
abusos.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 63
ARTIGO 7, PONTO 2

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 

  
1 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
2 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
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Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 1, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução for um organismo 
registado nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 2, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção do produto, aplicado de acordo 
com normas harmonizadas, cujos números 
de referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, presume-
-se que esse sistema de gestão cumpre os 
requisitos correspondentes do Anexo V.

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução for um organismo 
dotado de um sistema de gestão que inclua a 
função da concepção do produto, aplicado 
de acordo com normas harmonizadas, cujos 
números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia, presume-se que esse sistema de 
gestão cumpre os requisitos correspondentes 
do Anexo V.

Or. en

Justificação

É importante que a obrigação de possuir um sistema de ecogestão (incluindo a função de 
concepção) recaia directamente sobre o fabricante (que é a entidade responsável pela 
concepção do produto). Pedir que os organismos de concepção do produto que consome 
energia disponham de um sistema de ecogestão, quando os requisitos efectivos de 
desempenho do produto referidos no Anexo V se aplicam ao fabricante, torna difícil a 
identificação da entidade juridicamente responsável, deixando uma margem para eventuais 
abusos.

  
1 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
2 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
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Alteração apresentada por Roberto Musacchio

Alteração 64
ARTIGO 7, PONTO 2

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes, sempre que se justifique, a 
escolha entre o controlo interno da 
concepção previsto no Anexo IV e o sistema 
de gestão previsto no Anexo V. Sempre que 
se justifique e em função do risco, o 
procedimento de avaliação deve ser definido 
entre os módulos relevantes a que se refere a 
Decisão 93/465/CEE.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 1, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução por um organismo 
registado nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS) 2, e a função 
da concepção estiver incluída no âmbito 
desse registo, presume-se que o sistema de 
gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção do produto, aplicado de acordo 
com normas harmonizadas, cujos números 
de referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
presume-se que esse sistema de gestão 
cumpre os requisitos correspondentes do 
Anexo V.

Se o fabricante de um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução for um organismo 
dotado de um sistema de gestão que inclua a 
função da concepção do produto, aplicado 
de acordo com normas harmonizadas, cujos 
números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia, presume-se que esse sistema de 
gestão cumpre os requisitos correspondentes 
do Anexo V.

Or. en

  
1 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
2 JO L 144 de 24.4.2001, p. 1.
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Justificação

Os sistemas de ecogestão apenas podem ser utilizados por fabricantes que são responsáveis 
pela função de concepção. 

A utilização de sistemas de ecogestão é uma das duas formas de avaliação da conformidade 
propostas pela presente directiva. Para assegurar uma utilização adequada dos sistemas de 
ecogestão e uma eficaz vigilância do mercado, é fundamental garantir que os fabricantes 
estejam registados como possuindo um sistema de ecogestão e que a função de concepção 
esteja incluída num registo.

É importante que a obrigação de possuir um sistema de ecogestão (incluindo a função de 
concepção) recaia directamente sobre o fabricante (que é a entidade responsável pela 
concepção do produto). Pedir que os organismos de concepção do produto que consome 
energia disponham de um sistema de ecogestão, quando os requisitos efectivos de 
desempenho do produto referidos no Anexo V se aplicam ao fabricante, torna difícil a 
identificação da entidade juridicamente responsável, deixando uma margem para eventuais 
abusos.

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 65
ARTIGO 7, PONTO 2

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique, o procedimento de 
avaliação pode implicar um exame CE de 
tipo efectuado por um organismo 
notificado seguido do módulo relevante a 
que se refere a Decisão 93/465/CEE.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), e a função da 

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), e a função da 
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concepção estiver incluída no âmbito desse 
registo, presume-se que o sistema de gestão 
deste organismo está em conformidade com 
os requisitos do Anexo V da presente 
directiva.

concepção estiver incluída no âmbito desse 
registo de molde a cumprir os requisitos 
previstos nas partes II e III do Anexo IV, 
presume-se que o sistema de gestão deste 
organismo está em conformidade com os 
requisitos do Anexo V da presente directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção do produto, aplicado de acordo 
com normas harmonizadas, cujos números 
de referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
presume-se que esse sistema de gestão 
cumpre os requisitos correspondentes do 
Anexo V.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção do produto de molde a cumprir 
os requisitos previstos nas partes II e III do 
Anexo IV, aplicado de acordo com normas 
harmonizadas, cujos números de referência 
tenham sido publicados no Jornal Oficial da 
União Europeia, presume-se que esse 
sistema de gestão cumpre os requisitos 
correspondentes do Anexo V.

Or. en

Justificação

A presente alteração baseia-se nas alterações 51 e 75 da primeira leitura do PE. A primeira 
parte da alteração permite a possibilidade de utilizar  o módulo B (exame CE de tipo) sempre 
que se justifique nos termos do nº 6 do Anexo 7. O sistema de ecogestão, tal como aqui 
descrito, não é suficiente para garantir que os produtos cumpram os requisitos  das 
avaliações de conformidade. O sistema de ecogestão não constitui uma garantia para 
melhorias ambientais, mas assegura uma abordagem organizada no sentido de uma gestão 
ambiental.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 66
ARTIGO 7, PONTO 2

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto no Anexo V. 
Sempre que se justifique e em função do 
risco, o procedimento de avaliação deve ser 
definido entre os módulos relevantes a que 
se refere a Decisão 93/465/CEE.

2. Os procedimentos de avaliação da 
conformidade devem ser especificados nas 
medidas de execução e deixar aos 
fabricantes a escolha entre o controlo interno 
da concepção previsto no Anexo IV e o 
sistema de gestão previsto, no Anexo V. 
Sempre que se justifique o procedimento de 
avaliação  pode implicar um exame CE de 
tipo efectuado por um organismo 
notificado seguido do módulo relevante 
aplicável à fase de fabrico a que se refere a 
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Decisão 93/465/CEE.
Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), e a função da 
concepção estiver incluída no âmbito desse 
registo, presume-se que o sistema de gestão 
deste organismo está em conformidade com 
os requisitos do Anexo V da presente 
directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo registado 
nos termos do Regulamento (CE) 
n.º 761/2001 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de Março de 2001, que 
permite a participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS), e a função da 
concepção (equivalente à especificada na 
parte 3 do Anexo V) estiver incluída no 
âmbito desse registo, presume-se que o 
sistema de gestão deste organismo está em 
conformidade com os requisitos do Anexo V 
da presente directiva.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da
concepção do produto, aplicado de acordo 
com normas harmonizadas, cujos números 
de referência tenham sido publicados no 
Jornal Oficial da União Europeia, 
presume-se que esse sistema de gestão 
cumpre os requisitos correspondentes do 
Anexo V.

Se um produto que consome energia que se 
encontra abrangido por medidas de execução 
for concebido por um organismo dotado de 
um sistema de gestão que inclua a função da 
concepção ecológica (equivalente à 
especificada na parte 3 do Anexo V) do 
produto, aplicado de acordo com normas 
harmonizadas, cujos números de referência 
tenham sido publicados no Jornal Oficial da 
União Europeia, presume-se que esse 
sistema de gestão cumpre os requisitos 
correspondentes do Anexo V.

Or. en

Justificação

1) A presente alteração clarifica a possibilidade de utilizar o módulo B (exame CE de tipo) 
que constituiria um compromisso entre a intenção original da alteração 51 do PE (módulo B 
automático) e a POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO. Há que justificar devidamente a 
utilização do módulo e estabelecer critérios específicos para a "devida justificação" na 
alteração ao Anexo VII infra). O novo texto evita igualmente utilizar as palavras "e em 
função do risco..." contidas no COM e na POSIÇÃO COMUM DO CONSELHO por não 
serem adequadas uma vez que não se está a tratar de segurança, mas de ambiente.

2) Os sistemas de ecogestão (EMAS e outros) não constituem um instrumento adequado para 
a avaliação da conformidade dos produtos. A disposição segundo a qual o registo EMAS 
fornece uma presunção de conformidade ao Anexo V, se "a função da concepção estiver 
incluída no âmbito desse registo", não faz sentido porque o seu significado não é claro. A 
função da concepção não é definida e pode ser objecto de muitas interpretações. Só faria 
sentido se todos os requisitos do Anexo IV relativos à avaliação da conformidade dos 
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produtos que consumem energia (controlo interno da concepção) estivessem incluídos no 
sistema de ecogestão. Assim, para não suprimir as referências ao Anexo V e a outros 
sistemas de ecogestão, os sistemas de ecogestão aceites deverão ter de abranger os elementos 
cruciais da concepção ecológica tal como especificados na parte 3 do Anexo V.

Alteração apresentada por Eija-Riitta Korhola e Martin Callanan

Alteração 67
ARTIGO 7, PONTO 3

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Quando a concepção de um produto que 
consome energia que se encontra 
abrangido por medidas de execução é 
efectuada fora da organização do 
fabricante, este ficará sujeito à obrigação 
de garantir que os requisitos da medida de 
execução aplicável sejam cumpridos e que 
a documentação técnica lhe seja 
disponibilizada, quando o produto que 
consome energia for colocado no mercado.

Or. en

Justificação

Quando a concepção de um produto que consome energia é efectuada na organização do 
fabricante, este pode controlar a produção e a disponibilidade a nível comunitário da 
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documentação técnica, o que prova a conformidade do produto que consome energia com os 
requisitos legais estabelecidos pela medida de execução.
Nos casos em que a entidade que procede realmente à concepção do produto que consome 
energia for alheia à organização do fabricante e não estiver estabelecida na Comunidade 
(não se encontrando assim vinculada ao direito comunitário) compete à entidade que coloca 
o produto no mercado comunitário garantir que este seja concebido em conformidade com a 
medida de execução pertinente.
A presente alteração reitera uma posição inicialmente tomada pela Comissão e que o 
Parlamento aprovou em primeira leitura. 

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 68
ARTIGO 7, PONTO 3

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

Quando a concepção de um produto que 
consome energia que se encontra 
abrangido por medidas de execução é 
efectuada fora da organização do 
fabricante, este ficará sujeito à obrigação 
de garantir que os requisitos da medida de 
execução aplicável sejam cumpridos e que 
a documentação técnica lhe seja 
disponibilizada, quando o produto que 
consome energia for colocado no mercado.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro e ser 
disponibilizados na Comunidade ao 
fabricante.
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Or. en

Justificação

Nos casos em que a entidade que procede realmente à concepção do produto que consome 
energia for alheia à organização do fabricante e não estiver estabelecida na Comunidade 
(não se encontrando assim vinculada ao direito comunitário) compete à entidade que coloca 
o produto no mercado comunitário garantir que este seja concebido em conformidade com a 
medida de execução pertinente.
A presente alteração reitera uma posição inicialmente tomada pela Comissão e que o 
Parlamento aprovou em primeira leitura. De igual modo, para um controlo eficaz, os 
documentos devem ser disponibilizados na Comunidade.

Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 69
ARTIGO 7, PONTO 3

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

Quando a concepção de um produto que 
consome energia que se encontra 
abrangido por medidas de execução é 
efectuada fora da organização do 
fabricante, este ficará sujeito à obrigação 
de garantir que os requisitos da medida de 
execução aplicável sejam cumpridos e que 
a documentação técnica lhe seja 
disponibilizada, quando o produto que 
consome energia for colocado no mercado.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro e ser 
disponibilizados na Comunidade ao 
fabricante.
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Or. en

Justificação

Quando a concepção de um produto que consome energia é efectuada na organização do 
fabricante, este pode controlar a produção e a disponibilidade a nível comunitário da 
documentação técnica, o que prova a conformidade do produto que consome energia com os 
requisitos legais estabelecidos pela medida de execução.
Nos casos em que a entidade que procede realmente à concepção do produto que consome 
energia for alheia à organização do fabricante e não estiver estabelecida na Comunidade 
(não se encontrando assim vinculada ao direito comunitário) compete à entidade que coloca 
o produto no mercado comunitário garantir que este seja concebido em conformidade com a 
medida de execução pertinente.

A presente alteração reitera uma posição inicialmente tomada pela Comissão e que o 
Parlamento aprovou em primeira leitura.
Para poderem proceder a um controlo eficaz do mercado, as autoridades de fiscalização do 
mercado deveriam poder verificar, sempre que se justifique para fins de avaliação da 
conformidade e do produto, a documentação técnica dos produtos que consomem energia. 
Para garantir que essa documentação seja rapidamente disponibilizada, uma vez pedida 
pelas autoridades de vigilância do mercado, a documentação deveria ser disponibilizada na 
Comunidade ao fabricante.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta

Alteração 70
ARTIGO 7, PONTO 3

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro e devem 
ser disponibilizados na Comunidade ao 
fabricante.
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Or. en

Justificação

Para poderem proceder a um controlo eficaz do mercado, as autoridades de fiscalização do 
mercado deveriam poder verificar, sempre que se justifique para fins de avaliação da 
conformidade e do produto, a documentação técnica dos produtos que consomem energia. 
Para garantir que essa documentação seja rapidamente disponibilizada uma vez pedida pelas 
autoridades de fiscalização do mercado, a documentação deve ser disponibilizada na 
Comunidade ao fabricante. Em consequência, o fabricante, tal como definido na directiva, 
receberá a documentação quando o produto for colocado no mercado, o que representará um 
meio de dissuasão para eventuais abusos.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 71
ARTIGO 7, PONTO 3

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

3. Depois de colocar no mercado e/ou de 
colocar em serviço um produto que consome 
energia que se encontra abrangido por 
medidas de execução, o fabricante ou o seu 
representante autorizado deve conservar à 
disposição das autoridades de fiscalização 
dos Estados-Membros a documentação 
pertinente no que se refere à avaliação da 
conformidade realizada e as declarações de 
conformidade emitidas, por um período 
de 10 anos após o fabrico do último produto 
que consome energia.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Os documentos pertinentes devem ser 
disponibilizados no prazo de 10 dias após a 
recepção do pedido enviado pela entidade 
competente de um Estado-Membro.

Nos casos em que o fabricante não esteja 
estabelecido na Comunidade ou na 
ausência de um representante autorizado, 
cabe ao importador a responsabilidade de 
garantir que o produto que consome 
energia colocado no mercado ou em serviço 
está em conformidade com a presente 
directiva e a medida da execução aplicável 
ou, se for caso disso, por termo a quaisquer 
infracções à presente directiva. O 
importador terá igualmente a obrigação de 
conservar a declaração de conformidade e 
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a documentação técnica.

Or. en

Justificação

No caso do fabricante, ou o seu representante autorizado, não se encontrar estabelecido na 
Comunidade, é fundamental garantir que a sociedade comercial que importa o produto 
obtenha documentação pertinente do fabricante sedeado no país terceiro, a fim de que as 
autoridades competentes possam proceder à devida vigilância do mercado.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 72
ARTIGO 8, PONTO 4

4. Para efeitos da presunção de 
conformidade no contexto da presente 
directiva, a Comissão, deliberando nos 
termos do n.º 2 do artigo 15.º, pode decidir 
que outros rótulos ecológicos preenchem 
condições equivalentes às do rótulo 
ecológico comunitário, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000. 
Presume-se que os produtos que consomem 
energia aos quais tenham sido atribuídos 
esses outros rótulos ecológicos cumprem os 
requisitos de concepção ecológica da medida 
de execução aplicável, desde que o rótulo 
ecológico respeite estes requisitos.

4. Para efeitos da presunção de 
conformidade no contexto da presente 
directiva, a Comissão, deliberando nos 
termos do n.º 2 do artigo 15.º e depois de ter 
consultado o Fórum de Consulta, pode 
decidir que outros rótulos ecológicos 
preenchem condições equivalentes às do 
rótulo ecológico comunitário, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000. 
Presume-se que os produtos que consomem 
energia aos quais tenham sido atribuídos 
esses outros rótulos ecológicos cumprem os 
requisitos de concepção ecológica da medida 
de execução aplicável, desde que o rótulo 
ecológico respeite estes requisitos.

A decisão será publicada no Jornal Oficial 
da União Europeia e será especificamente 
mencionada na medida de execução.

Or. en

Justificação

Garantir um processo aberto e transparente no interesse de uma vigilância adequada do 
mercado.
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Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 73
ARTIGO 8, PONTO 4

4. Para efeitos da presunção de 
conformidade no contexto da presente 
directiva, a Comissão, deliberando nos 
termos do n.º 2 do artigo 15.º, pode decidir 
que outros rótulos ecológicos preenchem 
condições equivalentes às do rótulo 
ecológico comunitário, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000. Presume-
-se que os produtos que consomem energia 
aos quais tenham sido atribuídos esses 
outros rótulos ecológicos cumprem os 
requisitos de concepção ecológica da medida 
de execução aplicável, desde que o rótulo 
ecológico respeite estes requisitos.

4. Para efeitos da presunção de 
conformidade no contexto da presente 
directiva, a Comissão, deliberando nos 
termos do n.º 2 do artigo 15.º, pode decidir 
que outros rótulos ecológicos preenchem 
condições equivalentes às do rótulo 
ecológico comunitário, nos termos do 
Regulamento (CE) n.º 1980/2000, na 
condição de que cada um desses rótulos 
seja aceite em toda o território da União 
Europeia. Presume-se que os produtos que 
consomem energia aos quais tenham sido 
atribuídos esses outros rótulos ecológicos 
cumprem os requisitos de concepção 
ecológica da medida de execução aplicável, 
desde que o rótulo ecológico respeite estes 
requisitos.

Or. fr

Justificação

A presente alteração visa assegurar a aplicabilidade de rótulos ecológicos diferentes do 
rótulo comunitário que possam servir para efeitos da presunção de conformidade.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 74
ARTIGO 9, PONTO 1

1. Os Estados-Membros deverão garantir a 
tomada de medidas adequadas para permitir 
a consulta das partes interessadas a nível 
nacional no processo de preparação e de 
acompanhamento das normas harmonizadas.

1. Os Estados-Membros deverão garantir a 
tomada de medidas adequadas para permitir 
a consulta das partes interessadas a nível 
nacional no processo de preparação e de 
acompanhamento das normas harmonizadas. 
Tal incluirá o apoio e o financiamento 
activos com vista à participação adequada
aos grupos interessados, nomeadamente 
organizações da sociedade civil, a nível 
nacional e europeu.
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Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 53 do PE em primeira leitura. Se se defende um grande 
recurso à normalização, terão de ser estabelecidas em co-decisão garantias para a sua 
utilização. Para tal, haverá que abordar quatro fases cruciais:

1) a criação de um mandato destinado ao organismo de normalização (que deveria clara e 
adequadamente reflectir as intenções dos requisitos da medida de execução);

2) a participação adequada das partes interessadas da sociedade civil nas discussões sobre 
a normalização a nível comunitário e nacional aquando do estabelecimento das normas;

3) um processo de vigilância da norma proposta (do projecto de norma antes da publicação 
por parte do organismo de normalização e antes da publicação no Jornal Oficial 
enquanto norma harmonizada), com a participação das partes interessadas (através do 
Fórum de Consulta)e a criação de um mecanismo que permita à Comissão solicitar ao 
organismo de normalização para alterar aspectos específicos da norma proposta em 
resultado do referido processo;

4) a possibilidade de os Estados-Membros reagirem a uma norma que considerem 
inadequada durante ou após a sua publicação - nºs 2 e 3 do artigo 9º já existentes.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 75
ARTIGO 9, PONTO 1

1. Os Estados-Membros deverão garantir a 
tomada de medidas adequadas para permitir 
a consulta das partes interessadas a nível 
nacional no processo de preparação e de 
acompanhamento das normas harmonizadas.

1. Os Estados-Membros deverão garantir a 
tomada de medidas adequadas para permitir 
a consulta das partes interessadas a nível 
nacional no processo de preparação e de 
acompanhamento das normas harmonizadas. 
Tal incluirá o apoio e o financiamento 
activos com vista à participação adequada 
de grupos interessados, nomeadamente, 
organizações da sociedade civil, a nível 
nacional e europeu.

Or. en

Justificação

Apesar da criação de novas estruturas de intervenção ambientalista a nível da UE, o nível 
mais crítico do processo de normalização, nomeadamente o nível nacional, continua a não 
contar com a participação destes e de outros grupos de interesse, o que se deve, em parte, à 
carência de financiamento por parte dos organismos nacionais de normalização.
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Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 76
ARTIGO 9, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. As normas harmonizadas não 
deverão ser usadas para definir ou alterar o 
nível de desempenho ambiental ou o nível 
de ambição dos requisitos para os aspectos 
ambientais (por exemplo, através da 
fixação de valores-limite).

Or. en

Justificação

A intenção do texto do considerando 25 da Posição Comum do Conselho deveria tornar-se 
vinculativa no artigo 9°. Não é de esperar ou permitir que as normas harmonizadas definem 
ou modifiquem o nível de ambição/desempenho ambiental pretendido pelos requisitos 
estabelecidos na medida de execução. Além disso, não são apenas os valores-limite que 
definem o desempenho ambiental. A questão é mais vasta. A interferência do estabelecimento 
de normas no nível de desempenho ambiental final de um requisito definido na medida de 
execução pode igualmente processar-se através da selecção de uma medida específica, por 
exemplo. 

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 77
ARTIGO 9, PONTO 2 BIS (novo)

2 bis. Qualquer mandato para o 
estabelecimento de normas harmonizadas 
conferido a um organismo de normalização 
deve ser elaborado depois de ter sido 
consultado o Fórum de Consulta. O 
parecer do Fórum de Consulta deve ser 
tomado em consideração.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 78
ARTIGO 9, PONTO 2 TER (novo)

2 ter. Antes da adopção final de uma 
norma pelo organismo de normalização, a 
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Comissão deve consultar o Fórum de 
Consulta sobre o projecto. 
Esta consulta abordará: 
i) a qualidade e a adequabilidade da norma 
proposta para os fins ambientais definidos;
ii) o processo de tomada de decisão a nível
do organismo de normalização. Se o 
Fórum de Consulta sugerir alterações ao 
projecto da norma, a Comissão deverá 
convidar o organismo de normalização a 
alterar devidamente o projecto da norma.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 79
ARTIGO 9, PONTO 2 QUATER (novo)

2 quater. Antes de ser tomada a decisão 
sobre uma norma harmonizada, a 
Comissão deve consultar o Fórum de 
Consulta sobre a norma apresentada pelo 
organismo de normalização.
Esta consulta abordará:
i) a qualidade e a adequabilidade da norma 
proposta para os fins ambientais definidos;
ii) o processo de tomada de decisão a nível 
do organismo de normalização.
O parecer do Fórum de Consulta será 
tomado em consideração.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 80
ARTIGO 9, PONTO 3

3. Em função desse parecer, a Comissão 
decide publicar, não publicar, publicar com 
restrições, manter ou retirar as referências às 
normas harmonizadas em causa no Jornal 
Oficial da União Europeia.

3. Em função desse parecer e do parecer do 
Fórum de Consulta, a Comissão decide 
publicar, não publicar, publicar com 
restrições, manter ou retirar as referências às 
normas harmonizadas em causa no Jornal 
Oficial da União Europeia.
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Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 53 do PE em primeira leitura. Se se defende um grande 
recurso à normalização, terão de ser estabelecidas em co-decisão garantias para a sua 
utilização. Para tal, haverá que abordar quatro fases cruciais:

1) a criação de um mandato destinado ao organismo de normalização (que deveria clara e 
adequadamente reflectir as intenções dos requisitos da medida de execução);

2) a participação adequada das partes interessadas da sociedade civil nas discussões sobre 
a normalização a nível comunitário e nacional aquando do estabelecimento das normas;

3) um processo de vigilância da norma proposta (do projecto de norma antes da publicação 
por parte do organismo de normalização e antes da publicação no Jornal Oficial 
enquanto norma harmonizada), com a participação das partes interessadas (através do 
Fórum de Consulta) e a criação de um mecanismo que permite à Comissão solicitar ao 
organismo de normalização para alterar aspectos específicos da norma proposta em 
resultado do referido processo;

4) a possibilidade de os Estados-Membros reagirem a uma norma que considerem 
inadequada durante ou após a sua publicação - nºs 2 e 3 do artigo 9º já existentes.

Alteração apresentada por Gyula Hegyi

Alteração 81
ARTIGO 9, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. Para garantir a eficácia das normas, 
a Comissão deve proceder a uma avaliação 
contínua das mesmas no que diz respeito ao 
seu desempenho ambiental (incluindo o 
processo de tomada de decisão a nível do 
organismo de normalização) e ao 
funcionamento dos processos de consulta e 
de alteração.
Para esse efeito, a Comissão transmitirá ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório em cada legislatura, e, se for caso 
disso, proporá alterações adequadas à 
directiva-quadro.

Or. en
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Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 82
ARTIGO 10

As medidas de execução podem exigir que 
os fabricantes ou os seus representantes 
autorizados que coloquem no mercado e/ou 
coloquem em serviço componentes e 
subconjuntos forneçam ao fabricante do 
produto que consome energia abrangido 
pelas medidas de execução as informações 
relevantes acerca da composição dos 
materiais e do consumo de energia, dos 
materiais e/ou dos recursos dos 
componentes e dos subconjuntos.

As medidas de execução podem exigir que 
os fabricantes ou os seus representantes 
autorizados que coloquem no mercado e/ou 
coloquem em serviço componentes e 
subconjuntos forneçam ao fabricante do 
produto que consome energia abrangido 
pelas medidas de execução as informações 
relevantes acerca da composição dos 
materiais e do consumo dos recursos dos 
componentes e dos subconjuntos durante a 
utilização.

Or. en

Justificação

O termo "recursos" inclui a energia e os materiais. A base e o pré-requisito para alcançar os 
objectivos da directiva são os dados comparáveis dos perfis ecológicos. No entanto, se não 
vier especificada na alteração a expressão "durante a utilização", não podem comparar-se os 
dados, em conformidade com os objectivos da directiva. A formulação actual dá azo a 
diversas interpretações.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 83
ARTIGO 11

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis 
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis 
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as declarações relativas ao desempenho 
ambiental sejam apresentadas às 
autoridades competentes de acordo com os 
requisitos de concepção ecológica 
estabelecidos na medida de execução.
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Proceder-se-á ao processamento 
centralizado das informações e à sua 
disponibilização ao público num formato 
útil.
Para esse efeito, na medida de execução 
serão especificados formulários 
normalizados de declaração dos elementos 
pertinentes, e os Estados-Membros 
designarão os organismos responsáveis 
pela recolha e o processamento dos dados, 
a nível nacional e/ou comunitário.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

2. O tipo e a estrutura da troca de 
informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros são decididos nos termos 
do n.º 2 do artigo 15.º.

2. O tipo e a estrutura da troca de 
informações entre a Comissão e os 
Estados-Membros são decididos nos termos 
do n.º 2 do artigo 15.º.

3. A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para incentivar e contribuir para 
a cooperação entre Estados-Membros, 
referida no presente artigo. 

3. A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para incentivar e contribuir para 
a cooperação entre Estados-Membros, 
referida no presente artigo. 

3 bis. Deve ser concedido financiamento 
específico à criação de uma rede de 
promoção da eficiência energética.

Or. en

Justificação

Volta a afirmar-se o reforço das funções da troca de informações da presente directiva e a 
criação da rede de eficiência energética, contidos na alteração 55/76 do PE (com algumas 
melhorias retiradas da alteração 75 do PE relativa à mesma questão. A presente alteração 
tem em vista aplicar o considerando 22 da Posição Comum do Conselho: "Deverá facilitar-se 
o intercâmbio de informações sobre o desempenho ambiental do ciclo de vida e as soluções 
encontradas em matéria de concepção. A acumulação e a divulgação do conjunto dos 
conhecimentos decorrentes dos esforços de concepção ecológica desenvolvidos pelos 
produtores constituem um dos benefícios fundamentais da directiva".
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Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 84
ARTIGO 11, PONTO 1

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis 
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis 
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

Os Estados-Membros devem garantir, em 
particular, mediante o reforço de redes e 
estruturas de ajuda, que incentivarão as 
PME e as micro-empresas a adoptarem 
uma abordagem sustentada do ponto de 
vista ambiental já nas fases de concepção 
do produto, de molde a viabilizar uma 
melhoria contínua da concepção ecológica 
e a identificar, numa fase precoce, a
necessidade de legislação futura a nível 
europeu.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 55 da primeira leitura (parcialmente).

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 85
ARTIGO 11, PONTO 1

1. Os Estados-Membros devem assegurar 1. Os Estados-Membros devem assegurar 
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que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis 
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

que sejam tomadas as medidas necessárias 
para incentivar as entidades responsáveis
pela aplicação da presente directiva a 
cooperarem entre si e a trocar informações 
entre si e com a Comissão para apoiar o 
funcionamento da presente directiva e, em 
especial, a aplicação do artigo 6.º.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as declarações relativas ao desempenho 
ambiental sejam apresentadas às 
autoridades competentes de acordo com os 
requisitos de concepção ecológica 
estabelecidos na medida de execução.
Proceder-se-á ao processamento 
centralizado das informações e à sua 
disponibilização ao público e dos peritos 
num formato útil.
Para esse efeito, na medida de execução 
serão especificados formulários 
normalizados de declaração dos elementos 
pertinentes, e os Estados-Membros 
designarão os organismos responsáveis 
pela recolha e o processamento dos dados, 
a nível nacional e/ou comunitário.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

A cooperação administrativa e a troca de 
informações devem recorrer o mais possível 
aos meios electrónicos de comunicação, 
podendo ser apoiadas por programas 
comunitários pertinentes.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

Os Estados-Membros informam a Comissão 
das autoridades responsáveis pela aplicação 
da presente directiva.

Or. en

Justificação

Volta a afirmar-se o reforço das funções da troca de informações da presente directiva e a 
criação da rede de eficiência energética, contidos na alteração 55/76 do PE (com algumas 
melhorias retiradas da alteração 75 do PE relativa à mesma questão. A presente alteração 
tem em vista aplicar o considerando 22 da Posição Comum do Conselho: "Deverá facilitar-se 
o intercâmbio de informações sobre o desempenho ambiental do ciclo de vida e as soluções 
encontradas em matéria de concepção. A acumulação e a divulgação do conjunto dos 
conhecimentos decorrentes dos esforços de concepção ecológica desenvolvidos pelos 
produtores constituem um dos benefícios fundamentais da directiva".
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Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 86
ARTIGO 11, PONTO 1 BIS (novo)

1 bis. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as PME disponham dos 
necessários recursos em matéria de 
concepção ecológica e de adaptação. Este 
apoio viabilizará, por exemplo, soluções em 
matéria de concepção dos produtos ou 
dados susceptíveis de permitir soluções em 
matéria de uma nova concepção, formação 
e conhecimentos específicos num formato 
acessível.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 55 da primeira leitura (parcialmente).

Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 87
ARTIGO 11, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. Para efeitos de verificação, por 
terceiros, nos termos do artigo 7°, os 
Estados-Membros designarão organismos 
notificados, especializados e independentes.

Or. en

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 88
ARTIGO 11, PONTO 3 BIS (novo)

3 bis. Para efeitos de verificação, por 
terceiros, da avaliação da conformidade, os 
Estados-Membros designarão organismos 
notificados, especializados e independentes, 
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como requerido nos termos do artigo 7°.

Or. en

Justificação

Retoma a criação dos organismos notificados da alteração 55/ 76 do PE.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 89
ARTIGO 12, PONTO 1

1. A Comissão, deliberando nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 14º, 
pode adoptar medidas de execução, 
aplicando os seguintes critérios:

1. A Comissão, deliberando nos termos do 
procedimento referido no nº 2 do artigo 14º, 
no respeito das prioridades ambientais da 
Comunidade - tais como as fixadas na 
Decisão nº 1600/2002/CE, na 
Directiva-Quadro "Água", na 
Directiva-Quadro "Qualidade do ar", na 
Directiva-Quadro "Resíduos", na 
Convenção OSPAR e noutra legislação e 
estratégias da UE em matéria ambiental - e 
tendo em conta o objectivo estabelecido no 
Protocolo de Quioto à Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre as alterações 
climáticas (UNFCCC), adoptará medidas 
de execução quando forem cumpridos os 
seguintes critérios:

(a) no que se refere à selecção dos produtos 
que consomem energia a abranger:
(i) o produto que consome energia deve 
representar um volume significativo de 
vendas e comércio, ou seja, cerca de 
200 000 unidades por ano na Comunidade;
(ii) o produto que consome energia deve ter 
um impacto ambiental significativo;
(iii) o produto que consome energia deve 
apresentar um potencial significativo em 
termos de melhoria do impacto ambiental 
sem implicar custos excessivos;
(iv) o produto que consome energia não 
está sujeito a outra legislação comunitária 
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pertinente ou auto-regulação, como, por 
exemplo, a existência de um acordo 
voluntário que permita alcançar os 
objectivos programáticos mais rapidamente 
ou com menores custos do que os requisitos 
obrigatórios e que cumpra, se for caso 
disso, os critérios de elegibilidade do Anexo 
VII bis;
(b) no que se refere ao conteúdo da 
medida:
(i) deve ser considerado todo o ciclo de vida 
do produto;
(ii) o desempenho do produto, na 
perspectiva do utilizador, não deve ser 
afectado de modo significativo;
(iii) a saúde e a segurança não devem ser 
negativamente afectadas;
(iv) não deve verificar-se um impacto 
negativo significativo sobre os 
consumidores, em particular no que diz 
respeito ao preço e ao custo do ciclo de vida 
do produto;
(v) o eventual impacto sobre as PME ou 
sobre grupos de produtos específicos 
fabricados principalmente por PME deve 
ser tomado em consideração;
(vi) em princípio, o estabelecimento de um 
requisito de concepção ecológica não deve 
traduzir-se na imposição de tecnologias 
específicas aos fabricantes.

Or. en

Justificação

A alteração explica o que se entende por "um significativo volume de vendas e comércio", e 
estabelece certos limites aos poderes conferidos à Comissão pela comitologia. Além disso, 
respeita a ideia do desenvolvimento sustentável, ou seja, que os custos também devem ser 
tidos em conta quando se trata de julgar o possível grau de melhoria em termos de impacto 
no ambiente.
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Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 90
ARTIGO 12, PONTO 2

2. Um produto que consome energia 
abrangido por uma medida de execução 
deve preencher todos os critérios seguintes:

2. O Parlamento Europeu deve ser 
regularmente informado pela Comissão 
sobre a adopção de medidas de execução, 
em conformidade com a Decisão do 
Conselho 1999/468/CE.

a) Ter um volume de vendas e de comércio 
na Comunidade superior a 200 000 
unidades por ano, de acordo com os dados 
mais recentes que estejam disponíveis;
b) Atendendo às quantidades colocadas no 
mercado e/ou colocadas em serviço, ter um 
impacto ambiental significativo na 
Comunidade, tal como especificado nas 
prioridades estratégicas da Comunidade 
definidas na Decisão n.º 1600/2002/CE;
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:
– ausência de outra legislação comunitária 
aplicável,
– incapacidade das forças de mercado para 
resolver a questão,
– grande disparidade do desempenho 
ambiental dos produtos que consomem 
energia disponíveis no mercado com 
funcionalidade equivalente.

Or. en

Justificação

É bastante importante que o Parlamento Europeu seja devidamente informado das 
actividades da Comissão no que respeita à adopção das medidas de execução.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 91
ARTIGO 12, PONTO 2, ALÍNEA C)
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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:

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:
– ausência de outra legislação comunitária 
aplicável,
– incapacidade das forças de mercado para 
resolver a questão,
- inexistência, no entender da Comissão 
Europeia, de acordo voluntário 
relativamente a este produto que reúna um 
número de actores suficiente, tenha uma 
cobertura geográfica adaptada da União 
Europeia e apresente resultados 
satisfatórios,

- grande disparidade do desempenho 
ambiental dos produtos que consomem 
energia disponíveis no mercado com 
funcionalidade equivalente.

- grande disparidade do desempenho 
ambiental dos produtos que consomem 
energia disponíveis no mercado com 
funcionalidade equivalente.

Or. fr

Justificação

Quando a Comissão Europeia pretende adoptar uma medida de execução para um certo tipo 
de produtos objecto de um acordo voluntário, deve introduzir-se a obrigação de a Comissão  
demonstrar que o mesmo é insuficiente: é indispensável que a dinâmica dos acordos 
voluntários não se baseie em alegações injustificadas. Cabe pois à Comissão Europeia 
provar o carácter insuficiente dos acordos voluntários antes de adoptar uma medida de 
execução.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 92
ARTIGO 12, PONTO 4

4. Ao elaborar um projecto de medida de 
execução a Comissão deve:

4. As medidas de execução devem incluir as 
informações enumeradas no Anexo VII e 
ser precedidas de uma avaliação, que terá 
em conta o impacto sobre o ambiente, os 
consumidores e os fabricantes, incluindo as 
PME, em termos de competitividade, 
inovação, acesso ao mercado e custos e 
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benefícios.
a) Considerar o ciclo de vida do produto
que consome energia;
b) Efectuar uma avaliação do impacto 
sobre o ambiente, os consumidores e os 
fabricantes, incluindo as PME, em termos 
de competitividade, inovação, acesso ao 
mercado e custos e benefícios;
c) Tomar em consideração a legislação 
nacional em vigor que os Estados-Membros 
considerem relevante;
d) Efectuar consultas apropriadas com os 
interessados;
e) Elaborar uma exposição de motivos do 
projecto de medida de execução, com base 
na avaliação referida na alínea b);
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.

Or. en

Justificação

A alteração inclui a obrigação de que a Comissão proceda a uma avaliação do impacto das 
medidas de execução em conformidade com os objectivos do pacote "Legislar melhor".

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 93
ARTIGO 12, PONTO 5

5. As medidas de execução devem 
preencher todos os critérios seguintes:

5. Ao elaborar as medidas de execução, a 
Comissão terá em conta os conhecimentos 
técnicos no estabelecimento do rótulo 
ecológico a nível da UE.

a) Não ter um impacto negativo 
significativo sobre a funcionalidade do 
produto, na perspectiva do utilizador;
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b) Não afectar negativamente a saúde, a 
segurança e o ambiente;
c) Não ter um impacto negativo 
significativo sobre os consumidores, em 
particular no que diz respeito ao preço e ao 
custo do ciclo de vida do produto;
d) Não ter um impacto negativo 
significativo sobre a competitividade dos 
fabricantes, incluindo nos mercados fora 
da Comunidade; 
e) Em princípio, o estabelecimento de 
requisitos de concepção ecológica não deve 
ter por consequência a imposição de uma 
tecnologia patenteada aos fabricantes;
f) Não deve impor um ónus administrativo 
excessivo ao fabricante.

Or. en

Justificação

O objectivo é assegurar a aplicação dos conhecimentos técnicos mais recentes na altura da 
elaboração das medidas de execução.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 94
ARTIGO 12, PONTO 6

6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II.

6. Os requisitos são formulados de modo a 
garantir que as autoridades de vigilância 
do mercado possam verificar se os produtos 
que consomem energia cumprem os 
requisitos da medida de execução. Esta 
deve especificar se a verificação pode ser 
realizada directamente no produto que 
consome energia ou através da 
documentação técnica.

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica devem ser introduzidos quanto a 
determinados aspectos ambientais, que 
tenham um impacto ambiental 
significativo.
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As medidas de execução podem também 
prever que não são necessários requisitos 
de concepção ecológica relativamente a 
certos parâmetros específicos de concepção 
ecológica referidos na Parte 1 do Anexo I.

Or. en

Justificação

O objectivo é melhorar a possibilidade de as autoridades de vigilância de mercado 
controlarem que o produto que consome energia cumpre os requisitos estabelecidos nas 
medidas de execução.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 95
ARTIGO 12, Nº 6

6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II.

6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II.

Os requisitos determinados nas medidas de 
execução devem ser mensuráveis no 
próprio produto que consome energia.
Para os produtos que consomem energia, 
nos termos do n° 2 do artigo 12°, com um 
maior impacto ambiental na fase de 
utilização, os requisitos previstos nos 
Anexos I e II deverão concentrar-se apenas 
na redução do consumo de energia e outros 
aspectos predominantes na fase de 
utilização.

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica devem ser introduzidos quanto a 
determinados aspectos ambientais, que 
tenham um impacto ambiental significativo.

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica devem ser introduzidos quanto a 
determinados aspectos ambientais, que 
tenham um impacto ambiental significativo.

As medidas de execução podem também 
prever que não são necessários requisitos de 
concepção ecológica relativamente a certos 
parâmetros específicos de concepção 
ecológica referidos na Parte 1 do Anexo I.

As medidas de execução podem também 
prever que não são necessários requisitos de 
concepção ecológica relativamente a certos 
parâmetros específicos de concepção 
ecológica referidos na Parte 1 do Anexo I.

Or. en
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Justificação

Os requisitos definidos nas medidas de execução devem ser directamente mensuráveis no 
produto. Verificar-se-ia uma incerteza jurídica se os requisitos fossem determinados para 
outros domínios que não o próprio produto. Uma vez que esse facto iria provocar distorções 
do mercado, a vigilância adequada do mercado não seria garantida.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 96
ARTIGO 12, PONTO 6

6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II.

6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II., 
concentrando-se apenas nos aspectos 
ambientais predominantes que são 
mensuráveis no próprio produto.

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica devem ser introduzidos quanto a 
determinados aspectos ambientais, que 
tenham um impacto ambiental significativo.

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica devem ser introduzidos quanto a 
determinados aspectos ambientais, que 
tenham um impacto ambiental significativo.

As medidas de execução podem também 
prever que não são necessários requisitos de 
concepção ecológica relativamente a certos 
parâmetros específicos de concepção 
ecológica referidos na Parte 1 do Anexo I.

As medidas de execução podem também 
prever que não são necessários requisitos de 
concepção ecológica relativamente a certos 
parâmetros específicos de concepção 
ecológica referidos na Parte 1 do Anexo I.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 67 da primeira leitura. O Conselho alterou o texto do Anexo II, o 
que torna necessária a introdução de modificações.

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 97
ARTIGO 12, PONTO 7

7. Os requisitos são formulados de modo a 
garantir que as autoridades de vigilância do 
mercado possam verificar se os produtos que 
consomem energia cumprem os requisitos da 

7. Os requisitos são formulados de modo a 
garantir que as autoridades de vigilância do 
mercado possam verificar se os produtos que 
consomem energia cumprem os requisitos da 
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medida de execução. Esta deve especificar 
se a verificação pode ser realizada 
directamente no produto que consome 
energia ou através da documentação técnica.

medida de execução. Esta deve especificar 
se a verificação é realizada directamente no 
produto que consome energia ou 
excepcionalmente avaliada através da 
documentação técnica.

Or. en

Justificação

Para assegurar que a vigilância do mercado se processa de uma forma eficaz, as autoridades 
de vigilância de mercado devem geralmente poder avaliar a conformidade do produto que 
consome energia no próprio produto. Apenas a título excepcional, a vigilância do mercado se 
limitará à documentação técnica. O objectivo é reduzir o risco de abusos na colocação de 
produtos no mercado acompanhados de um dossier técnico falso, não cumprindo assim os 
requisitos legais.

Alteração apresentada por Niels Busk

Alteração 98
ARTIGO 12, PONTO 8

8. As medidas de execução devem incluir os 
elementos enumerados no Anexo VII.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição fica assim coberta com a aprovação da alteração apresentada ao artigo 12°.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 99
ARTIGO 13, PONTO 2

2. Todavia, durante o período de transição, 
enquanto se elabora o primeiro plano de 
trabalho referido no n.º 1, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 15.º, com os critérios 
estabelecidos no artigo 12.º e após consulta 
do Fórum de Consulta, a Comissão pode 
adoptar medidas de execução que comecem 
pelos produtos considerados pelo PEAC 
como oferecendo um elevado potencial de 

2. No prazo de 12 meses a contar da data de 
adopção da directiva-quadro, e nos termos 
do n.º 2 do artigo 15.º e após consulta do 
Fórum de Consulta, a Comissão adoptará
medidas de execução, pelo menos, para os
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 
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redução eficaz em termos de custos da 
emissão dos gases com efeito de estufa.

equipamento de aquecimento e de 
aquecimento de água, sistemas de motores 
eléctricos, iluminação nos sectores 
doméstico e terciário, electrodomésticos, 
equipamento de escritório dos sectores 
doméstico e terciário, aparelhos 
electrónicos para os consumidores em geral 
e sistemas de aquecimento, ventilação e 
climatização.
A Comissão apresentará, no prazo de um 
ano a contar da data de adopção da 
Directiva-Quadro, uma medida de 
execução autónoma para a redução das 
perdas em modo de espera de todos os 
produtos. Relativamente aos produtos das 
TIC, o consumo em modo de espera deverá, 
como princípio geral, ser minimizado na 
medida do possível em termos técnicos.
Se a Comissão tiver razões que justifiquem 
a recusa de apresentação de uma proposta 
nos domínios supramencionados - por 
exemplo, devido à existência de um acordo 
voluntário que permita alcançar os 
objectivos da política mais rapidamente ou 
com menores custos do que os requisitos 
obrigatórios, justificará formalmente a sua 
decisão nesse sentido ao Conselho e ao 
Parlamento Europeu.
Uma vez consultado o Fórum de Consulta 
previsto no artigo 14º, a Comissão, tendo 
em conta o impacto ambiental global, 
estabelecerá para os três anos subsequentes 
um plano de trabalho contendo uma lista 
indicativa dos grupos de produtos que serão 
considerados prioritários para a adopção 
de medidas de execução e apresenta-lo-á ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. Esta 
lista será adaptada periodicamente pela 
Comissão, em consulta com o Comité 
referido no artigo 15º.
A Comissão apresentará, de cinco em cinco 
anos, ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório que inclua os 
resultados obtidos nos casos em que as 
medidas de execução e os acordos 
voluntários de indústria tenham sido 
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aplicados.

Or. en

Justificação

Repõe a alteração 59 da primeira leitura que é semelhante à alteração 16° da relatora. No 
entanto, a alteração 59 era mais precisa e mais ambiciosa. Ao aprovar o quadro, o PE 
confere uma considerável responsabilidade à Comissão. Antes de " passar este cheque em 
branco", devíamos obter garantias sobre a forma como a Comissão utiliza o referido quadro.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 100
ARTIGO 13, PONTO 2

2. Todavia, durante o período de transição, 
enquanto se elabora o primeiro plano de 
trabalho referido no n.º 1, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 15.º, com os critérios 
estabelecidos no artigo 12.º e após consulta 
do Fórum de Consulta, a Comissão pode 
adoptar 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.

2. Todavia, durante o período de transição, 
enquanto se elabora o primeiro plano de 
trabalho referido no n.º 1, e nos termos do 
n.º 2 do artigo 15.º, com os critérios 
estabelecidos no artigo 12.º e após consulta 
do Fórum de Consulta, a Comissão adoptará 
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.

A Comissão apresentará, no prazo de um 
ano a contar da data de adopção da 
presente Directiva, uma medida de 
execução autónoma para a redução das 
perdas em modo de espera de todos os 
produtos. Relativamente aos produtos das 
TIC, o consumo em modo de espera deverá, 
como princípio geral, ser minimizado na 
medida do possível em termos técnicos.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 59 do PE.
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Alteração apresentada por Chris Davies

Alteração 101
ARTIGO 13 BIS (novo)

Artigo 13º bis
Derrogações

A presente directiva não afectará o direito 
de os Estados-Membros manterem ou 
introduzirem, nos termos do Tratado, 
requisitos mais rigorosos em matéria de 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia, a fim de conseguir um 
nível elevado de protecção do ambiente, da 
saúde e da segurança do abastecimento 
energético. A Directiva 98/34/EC 
aplicar-se-á a qualquer medida nacional 
desse tipo.

Or. en

Justificação

Assegurar que os Estados-Membros possam adaptar uma norma da UE às suas 
circunstâncias nacionais específicas (por exemplo, diferenças climáticas, realidades e 
prioridades regionais de carácter ambiental diferentes), a fim de atingir um elevado nível de 
protecção ambiental e sanitária tal como previsto no artigo 95°.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 102
ARTIGO 13 BIS (novo)

Artigo 13º bis
Derrogações

A presente directiva não afectará o direito 
de os Estados-Membros manterem ou 
introduzirem, nos termos do Tratado, 
disposições mais exigentes sobre a 
concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia, a fim de conseguir um 
nível elevado de protecção do ambiente, da 
saúde e da segurança do abastecimento 
energético. A Directiva 98/34/EC 
aplicar-se-á a qualquer medida nacional 
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desse tipo.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se na alteração 61 do PE e no considerando 20 da Posição Comum. 
Este texto reflecte a necessidade de os Estados-Membros poderem adoptar normas mais 
rigorosas quando existirem suficientes motivos de  política pública - por exemplo, condições 
específicas regionais de carácter ambiental (falhas de electricidade, escassez de água, graves 
problemas de qualidade do ar, contaminação ambiental e sanitária) ou obrigações de 
redução das emissões poluentes (partilha dos encargos da poluição pelos gases com efeito de 
estufa), etc.. Este quadro existe também nos EUA para os requisitos em matéria de eficiência 
energética, permitindo que os diversos estados estabeleçam requisitos mais ambiciosos por 
motivos de política pública bem definidos. Não é invulgar que as directivas ao abrigo do 
artigo 95° contenham requisitos segundo os quais a harmonização prevista é mínima.

Alteração apresentada por Jonas Sjöstedt

Alteração 103
ARTIGO 13 BIS (novo)

Artigo 13º bis
Derrogações

A  presente directiva não afectará o direito 
de os Estados-membros manterem ou 
introduzirem, nos termos do Tratado e em 
conformidade com o princípio de 
precaução, requisitos mais rigorosos em 
matéria de fabrico, importação, venda e 
consumo de produtos que consomem 
energia que os Estados-Membros 
considerem necessárias para conseguir um 
nível elevado de protecção do ambiente, da 
saúde pública e da segurança do 
abastecimento energético.

Or. en

Justificação

Uma proposta baseada no artigo 95º pode restringir os requisitos nacionais em matéria de 
ambiente/energia que tenham a pretensão de ser mais rigorosos que os requisitos 
comunitários. Isto aplica-se especialmente às substâncias perigosas e à importância regional 
de questões como o rendimento hidráulico, os objectivos da reciclagem de resíduos ou as 
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quotas de redução dos gases com efeitos de estufa ao abrigo dos compromissos de Quioto ou 
da directiva que estabelece limites nacionais para as emissões. Além disso, é do 
conhecimento geral que as iniciativas nacionais estimulam as acções comunitárias e este 
elemento essencial não deve ser comprometido. Assim, a presente alteração permite 
estabelecer os requisitos mínimos e limitara  colocação no mercado dos piores produtos, mas 
não impede os Estados-Membros de exigirem melhores produtos e continuarem a estimular a 
inovação.

Estes mecanismos já foram estabelecidos noutros domínios: o nº 2 do artigo 13º da Directiva 
2001/37 (produtos de tabaco - JO L 194/26, de 18.7.2001) e a recente revisão da directiva 
relativa aos detergentes.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 104
ARTIGO 13 BIS (novo)

Artigo 13º bis
Auto-regulação

Os acordos voluntários em vigor ou outras 
medidas de auto-regulação propostas serão 
sujeitos a uma plena apreciação pelo 
Comité do Rótulo Ecológico com o recurso 
a estudos analíticos, de modo a determinar 
a sua adequação para atingir os resultados 
desejados - incluindo o seu nível de 
ambição, os objectivos estabelecidos e os 
procedimentos contemplados em matéria de 
comunicação de resultados e revisão, 
juntamente com os critérios mínimos de 
elegibilidade definidos no Anexo VII bis.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 60 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 105
ARTIGO 14

A Comissão deve assegurar que, no A Comissão deve assegurar que, no 
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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. Estas partes reunir-se-ão num 
Fórum de Consulta. O regulamento interno 
do fórum será elaborado pela Comissão.

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. Estas partes reunir-se-ão num 
Fórum de Consulta. O Fórum contribuirá 
em particular para definir e rever as 
medidas de execução e avaliar as medidas 
de auto-regulação. O regulamento interno 
do Fórum será elaborado pela Comissão e 
incluirá disposições sobre o financiamento 
da participação de grupos  da sociedade 
civil interessados.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 106
ARTIGO 14

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. Estas partes 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, 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. Estas partes reunir-se-ão num 
Fórum de Consulta. O Fórum contribuirá 
em particular para definir e rever as 
medidas de execução e avaliar as medidas 
de auto-regulação. O regulamento interno 
do Fórum será elaborado pela Comissão e 
incluirá disposições sobre o financiamento 
da participação de grupos  da sociedade 
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civil interessados.

Or. en

Justificação

Baseada na alteração 63.

Alteração apresentada por Karin Scheele

Alteração 107
ARTIGO 19

Até …∗, a Comissão deve rever a eficácia da 
presente directiva, das respectivas medidas 
de execução e limiar destas, dos
mecanismos de vigilância do mercado, bem 
como de quaisquer mecanismos de auto-
-regulação estimulados, após consulta do 
Fórum de Consulta referido no artigo 14.º e, 
se for caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Até …∗, a Comissão deve rever a eficácia da 
presente directiva, das respectivas medidas 
de execução, em particular no que diz 
respeito à utilização da Nova Abordagem, 
ao equilíbrio democrático e à transparência 
dos procedimentos da comitologia, à 
eficácia na avaliação de conformidade e 
aos mecanismos de vigilância do mercado,
ao desempenho ambiental das medidas de 
execução, e aos eventuais mecanismos de 
auto-regulação estimulados, após consulta 
do Fórum de Consulta referido no artigo 14.º 
e, se for caso disso, apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
propostas de alteração da presente directiva 
tomando em consideração futuras 
disposições constitucionais relativas aos 
regulamentos delegados.

Or. en

Justificação

O recurso à comitologia para estabelecer medidas de execução e a organismos privados de 
harmonização para estabelecer normas (Nova Abordagem) exige um procedimento de 
revisão para garantir que os regulamentos delegados de carácter ambiental sejam objecto de 
suficientes controlos e equilíbrios. Outras questões de preocupação no que respeita à revisão 
são o nível de ambição ambiental das medidas de execução decorrentes de eventuais 
alternativas de auto-regulação, bem como a eficácia da vigilância do mercado e dos 
procedimentos de avaliação da conformidade.

  
∗ Cinco anos a contar da data de aprovação da presente directiva.
∗ Cinco anos a contar da data de aprovação da presente directiva.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 108
ARTIGO 19

Até …, a Comissão deve rever a eficácia da 
presente directiva, das respectivas medidas 
de execução e limiar destas, dos mecanismos 
de vigilância do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 14.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Até …, a Comissão deve rever a eficácia da 
presente directiva, das respectivas medidas 
de execução e limiar destas, dos mecanismos 
de vigilância do mercado,  de quaisquer 
mecanismos de auto-regulação estimulados,
bem como das possibilidades de estabelecer 
medidas no âmbito da presente directiva 
que promovam a "concepção de serviços, 
lógica funcional e sistémica) 
comparativamente à "concepção dos 
produtos", em particular para promover a 
desmaterialização e a eficácia de recursos. 
Para esse efeito, a Comissão deve 
apresentar um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho, no mínimo seis 
meses antes da revisão da presente 
directiva, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 14.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Or. en

Justificação

Relacionada com a alteração 3 de Anders Wijkman. O conceito de concepção dos serviços é 
prometedor do ponto de vista da eficiência energética e dos recursos. No entanto, até agora 
não tem tido o devido destaque no processo de concepção ecológica, devendo esse facto ser 
considerado aquando da revisão.

Alteração apresentada por Peter Liese, Holger Krahmer e Karl-Heinz Florenz

Alteração 109
ANEXO I, PARTE 3

Requisitos relativos ao fabricante Suprimido
1. Ao centrar--se nos aspectos ambientais 
identificados na medida de execução que 
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podem ser influenciados de forma 
substancial na fase de concepção do 
produto, os fabricantes de um produto que 
consome energia devem realizar uma 
avaliação de um modelo de produto que 
consome energia ao longo do seu ciclo de 
vida, pressupondo de forma realista que ele 
será utilizado em condições normais e para 
os fins previstos.
Com base nesta avaliação, os fabricantes 
devem estabelecer o perfil ecológico do 
produto que consome energia, que deverá 
basear--se em características do produto 
relevantes em termos ambientais e nos 
meios utilizados e resultados do produto ao 
longo do seu ciclo de vida, expressos em 
grandezas físicas mensuráveis.
2. O fabricante deve recorrer a esta 
avaliação para considerar soluções 
alternativas de concepção e apreciar o 
desempenho ambiental do produto obtido, 
comparativamente a marcos de referência.
Os marcos de referência devem ser 
identificados pela Comissão na medida de 
execução, com base nas informações 
recolhidas durante a preparação da 
medida.
A escolha de uma solução de concepção 
específica deve permitir a obtenção de um 
equilíbrio razoável entre os vários aspectos 
ambientais e entre os aspectos ambientais e 
outras considerações relevantes, como a 
segurança e a saúde, requisitos técnicos de 
funcionalidade, qualidade e desempenho, 
bem como aspectos económicos, incluindo 
custos de fabrico e possibilidade de 
comercialização, mantendo a conformidade 
com toda a legislação pertinente.

Or. en

Justificação

O Parlamento Europeu suprimiu esta parte do Anexo em primeira leitura (alteração 66). A 
obrigação de proceder a uma análise do ciclo de vida constitui um encargo insuportável para 
as PME. A observância deste requisito é difícil de controlar nos países terceiros. Em vez de 
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existirem requisitos obrigatórios para todas as empresas, deveriam ser dados incentivos às 
empresas que procedem a análises de ciclo de vida.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 110
ANEXO II, PONTO 1 

1. Uma análise técnica, ambiental e 
económica selecciona um número de 
modelos representativos do produto que 
consome energia em questão já no mercado 
e identifica as opções técnicas para melhorar 
o desempenho ambiental do produto, 
atendendo à viabilidade económica das 
opções e evitando qualquer perda 
significativa de desempenho ou de utilidade 
para os consumidores.

1. Uma análise técnica, ambiental e 
económica selecciona um número de 
modelos representativos do produto que 
consome energia em questão já no mercado 
e identifica as opções técnicas para melhorar 
o desempenho ambiental do produto, 
atendendo à viabilidade económica das 
opções e evitando qualquer perda 
significativa de desempenho ou de utilidade 
para os consumidores.

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho 
disponíveis no mercado.

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho 
disponíveis no mercado.

Durante a análise serão utilizados marcos 
de referência internacionais (em especial 
durante a análise do custo de ciclo de vida) 
assim como aquando do estabelecimento 
dos requisitos. Os marcos de referência 
internacionais devem assegurar que os 
limiares de eficiência impostos a nível 
comunitário sejam, no mínimo, tão 
ambiciosos como os limiares existentes a 
nível internacional e noutros mercados. Os 
marcos de referência internacionais devem 
igualmente assegurar que os dados 
utilizados para a análise sejam 
cientificamente sólidos e tenham em conta 
os estudos existentes a nível internacional 
sobre a eficiência e o custo das tecnologias 
mais eficientes.

Com base nesta análise, e tendo em conta a 
exequibilidade económica e técnica assim 
como o potencial de melhoria, são tomadas 
medidas concretas a fim de reduzir o 
impacto ambiental do produto.

Com base nesta análise, e tendo em conta a 
exequibilidade económica e técnica assim 
como o potencial de melhoria, são tomadas 
medidas concretas a fim de minimizar o 
impacto ambiental do produto.
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No que se refere ao consumo de energia 
durante a utilização, o nível de eficiência 
energética ou de consumo deve ser fixado 
no mais baixo custo do ciclo de vida para os 
utilizadores finais relativamente a modelos 
representativos de produtos que consomem 
energia tendo em consideração as 
consequências noutros aspectos ambientais. 
O método de análise do custo do ciclo de 
vida usa uma taxa de desconto real com base 
nos dados fornecidos pelo Banco Central 
Europeu e um tempo de vida realista para o 
produto que consome energia; baseia-se na 
soma das variações do preço de compra 
(resultantes das variações dos custos 
industriais) e das despesas de 
funcionamento, que resultam dos diferentes 
níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos que 
consomem energia considerados. As 
despesas de funcionamento cobrem, 
sobretudo, o consumo de energia e as 
despesas adicionais com outros recursos 
(como água ou detergente).

No que se refere ao consumo de energia 
durante a utilização,  serão estabelecidos 
requisitos específicos de concepção 
ecológica quer a nível do produto 
disponível no mercado com melhor 
desempenho, quer a nível do mais baixo 
custo do ciclo de vida para os utilizadores 
finais relativamente a modelos 
representativos de produtos que consomem 
energia tendo em consideração as 
consequências noutros aspectos ambientais. 
O método de análise do custo do ciclo de 
vida usa uma taxa de desconto real com base 
nos dados fornecidos pelo Banco Central 
Europeu e um tempo de vida realista para o 
produto que consome energia; baseia-se na 
soma das variações do preço de compra 
(resultantes das variações dos custos 
industriais) e das despesas de 
funcionamento, que resultam dos diferentes 
níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos que 
consomem energia considerados. As 
despesas de funcionamento cobrem, 
sobretudo, o consumo de energia e as 
despesas adicionais com outros recursos 
(como água ou detergente).

Deve ser efectuada uma análise de 
sensibilidade que abranja os elementos 
relevantes (como o preço da energia ou de 
outro recurso, o custo da matéria-prima, o 
custo de produção ou as taxas de desconto) 
e, se necessário, os custos ambientais 
externos, a fim de verificar a existência de 
alterações significativas e a fiabilidade das 
conclusões gerais. O requisito deve ser 
adaptado em conformidade.

Deve ser efectuada uma análise de 
sensibilidade que abranja os elementos 
relevantes (como o preço da energia ou de 
outro recurso, o custo da matéria-prima, o 
custo de produção ou as taxas de desconto) 
e, se necessário, os custos ambientais 
externos, a fim de verificar a existência de 
alterações significativas e a fiabilidade das 
conclusões gerais. O requisito deve ser 
adaptado em conformidade.

Uma metodologia semelhante poderá 
aplicar-se a outros recursos, como a água.

Uma metodologia semelhante poderá 
aplicar-se a outros recursos, como a água.

Or. en

Justificação

Corresponde à alteração 67 da primeira leitura. O Conselho mudou o texto do Anexo II, o 
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que torna necessária a introdução de modificações.

Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 111
ANEXO II, PONTO 1

1. Uma análise técnica, ambiental e 
económica selecciona um número de 
modelos representativos do produto que 
consome energia em questão já no mercado 
e identifica as opções técnicas para melhorar 
o desempenho ambiental do produto, 
atendendo à viabilidade económica das 
opções e evitando qualquer perda 
significativa de desempenho ou de utilidade 
para os consumidores.

1. Uma análise técnica, ambiental e 
económica selecciona um número de 
modelos representativos do produto que 
consome energia em questão já no mercado 
e identifica as opções técnicas para melhorar 
o desempenho ambiental do produto, 
atendendo à viabilidade económica das 
opções e evitando qualquer perda 
significativa de desempenho ou de utilidade 
para os consumidores.

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho 
disponíveis no mercado.

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho 
disponíveis no mercado.

Durante a análise serão utilizados marcos 
de referência internacionais (em especial 
durante a análise do custo de ciclo de vida) 
assim como aquando do estabelecimento 
dos requisitos. Os marcos de referência 
internacionais devem assegurar que os 
limiares de eficiência impostos a nível 
comunitário sejam, no mínimo, tão 
ambiciosos como os limiares existentes a 
nível internacional e noutros mercados. Os 
marcos de referência internacionais devem 
igualmente assegurar que os dados 
utilizados para a  análise sejam 
cientificamente sólidos e tenham em conta 
os estudos existentes a nível internacional
sobre a eficiência e o custo das tecnologias 
mais eficientes.

Com base nesta análise, e tendo em conta a 
exequibilidade económica e técnica assim 
como o potencial de melhoria, são tomadas 
medidas concretas a fim de reduzir o 
impacto ambiental do produto.

Com base nesta análise, e tendo em conta a 
exequibilidade económica e técnica assim 
como o potencial de melhoria, são tomadas 
medidas concretas a fim de minimizar o 
impacto ambiental do produto.

No que se refere ao consumo de energia No que se refere ao consumo de energia 
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durante a utilização, o nível de eficiência 
energética ou de consumo deve ser fixado 
no mais baixo custo do ciclo de vida para os 
utilizadores finais relativamente a modelos 
representativos de produtos que consomem 
energia tendo em consideração as 
consequências noutros aspectos ambientais. 
O método de análise do custo do ciclo de 
vida usa uma taxa de desconto real com base 
nos dados fornecidos pelo Banco Central 
Europeu e um tempo de vida realista para o 
produto que consome energia; baseia-se na 
soma das variações do preço de compra 
(resultantes das variações dos custos 
industriais) e das despesas de 
funcionamento, que resultam dos diferentes 
níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos que 
consomem energia considerados. As 
despesas de funcionamento cobrem, 
sobretudo, o consumo de energia e as 
despesas adicionais com outros recursos 
(como água ou detergente).

durante a utilização, serão estabelecidos 
requisitos específicos de concepção 
ecológica quer ao nível do produto 
disponível com melhor desempenho no 
mercado, quer ao nível do mais baixo custo 
do ciclo de vida para os utilizadores finais 
relativamente a modelos representativos de 
produtos que consomem energia tendo em 
consideração as consequências noutros 
aspectos ambientais. O método de análise do 
custo do ciclo de vida usa uma taxa de 
desconto real com base nos dados fornecidos 
pelo Banco Central Europeu e um tempo de 
vida realista para o produto que consome 
energia; baseia-se na soma das variações do 
preço de compra (resultantes das variações 
dos custos industriais) e das despesas de 
funcionamento, que resultam dos diferentes 
níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos que 
consomem energia considerados. As 
despesas de funcionamento cobrem, 
sobretudo, o consumo de energia e as 
despesas adicionais com outros recursos 
(como água ou detergente).

No processo de fixação das normas de 
eficácia mínimas, deverá ter-se também em 
conta um valor para as emissões de dióxido 
de carbono evitadas. Este valor será 
determinado pela Comissão e actualizado 
com periodicidade. Os custos externos das 
emissões de dióxido de carbono podem ser 
incluídos no cálculo de referência.
Para os aspectos que se prendem com o 
consumo de energia durante a utilização, 
escolhidos para uma medida de execução, o 
comité de peritos independentes procederá -
com a colaboração dos fabricantes que 
fornecem informação - ao estabelecimento 
do marco de referência para o produto. 
Devem ser estabelecidos requisitos 
específicos de concepção ecológica, quer ao 
nível da Melhor Técnica Disponível, quer 
ao nível do mais baixo custo do ciclo de 
vida, tendo em conta as consequência em 
outros aspectos ambientais. 
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Deve ser efectuada uma análise de 
sensibilidade que abranja os elementos 
relevantes (como o preço da energia ou de 
outro recurso, o custo da matéria-prima, o 
custo de produção ou as taxas de desconto) 
e, se necessário, os custos ambientais 
externos, a fim de verificar a existência de 
alterações significativas e a fiabilidade das 
conclusões gerais. O requisito deve ser 
adaptado em conformidade.

Deve ser efectuada uma análise de 
sensibilidade que abranja os elementos 
relevantes (como o preço da energia ou de 
outro recurso, o custo da matéria-prima, o 
custo de produção ou as taxas de desconto) 
e, se necessário, os custos ambientais 
externos, a fim de verificar a existência de 
alterações significativas e a fiabilidade das 
conclusões gerais. O requisito deve ser 
adaptado em conformidade.

Uma metodologia semelhante poderá 
aplicar-se a outros recursos, como a água.

Uma metodologia semelhante poderá 
aplicar-se a outros recursos, como a água.

Or. en

Justificação

Esta alteração baseia-se na alteração 67 do PE. Reintroduz um nítido nível de ambição tanto 
para os requisitos em matéria de energia durante a fase de utilização como para os requisitos 
em matéria de energia fora da fase de  utilização ("minimizar" em vez de "reduzir" e 
utilização das melhores práticas/do melhor desempenho no mercado ou marcos de referência 
das Melhores Técnicas Disponíveis), uma formulação adequada para o custo mais baixo do 
ciclo de vida e a internalização dos custos externos das emissões de dióxido de carbono 
evitadas no cálculo.

Alteração apresentada por Marie-Noëlle Lienemann

Alteração 112
ANEXO II, PONTO 1, PARÁGRAFO 2

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho 
disponíveis no mercado.

A análise técnica, ambiental e económica 
identificará também, em relação aos 
aspectos ambientais em apreço, os produtos 
e a tecnologia com melhor desempenho, a 
custos economicamente aceitáveis,
disponíveis no mercado.

Or. fr

Justificação

É indispensável manter esta referência para ter em conta os aspectos de competitividade 
internacional, aos quais devem fazer face os produtores localizados no território da União 
Europeia.
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Alteração apresentada por Alessandro Foglietta

Alteração 113
ANEXO IV, PONTO 1

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante ou 
o seu representante autorizado que cumpre 
as obrigações previstas no ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que um 
produto que consome energia respeita os 
requisitos pertinentes da medida de 
execução aplicável. A declaração de 
conformidade pode abranger um ou mais 
produtos e deve ser conservada pelo 
fabricante.

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante ou 
o seu representante autorizado que cumpre 
as obrigações previstas no ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que um 
produto que consome energia respeita os 
requisitos pertinentes da medida de 
execução aplicável. A declaração de 
conformidade pode abranger um ou mais 
produtos e deve ser disponibilizada pelo 
fabricante na Comunidade.

Or. en

Justificação

Para poderem proceder a um controlo eficaz do mercado, as autoridades de fiscalização do 
mercado deveriam poder verificar, sempre que se justifique para fins de avaliação da 
conformidade e do produto, a documentação técnica dos produtos que consomem energia. 
Para garantir que essa documentação seja rapidamente disponibilizada uma vez pedida pelas 
autoridades de fiscalização do mercado, a documentação deve ser disponibilizada na 
Comunidade ao fabricante. Em consequência, o fabricante, tal como definido na directiva, 
receberá a documentação quando o produto for colocado no mercado, o que representará um 
meio de dissuasão para eventuais abusos.

Alteração apresentada por Peter Liese e Karl-Heinz Florenz

Alteração 114
ANEXO IV, PONTO 1

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante ou 
o seu representante autorizado que cumpre 
as obrigações previstas no ponto 2 do
presente Anexo garante e declara que um 
produto que consome energia respeita os 
requisitos pertinentes da medida de 

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante ou 
o seu representante autorizado que cumpre 
as obrigações previstas no ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que um 
produto que consome energia respeita os 
requisitos pertinentes da medida de 
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execução aplicável. A declaração de 
conformidade pode abranger um ou mais 
produtos e deve ser conservada pelo 
fabricante.

execução aplicável. A declaração de 
conformidade pode abranger um ou mais 
produtos e deve ser conservada pelo 
fabricante na Comunidade.

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 115
ANEXO IV, PONTO 3

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
fabricado em conformidade com as 
especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
ou venha a ser fabricado em conformidade 
com as especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

Or. en

Justificação

A alteração procura tornar claro que o fabricante é responsável por garantir que um produto 
que consome energia é produzido em conformidade com o direito comunitário. Uma vez que 
o papel das sociedades comerciais é comprar produtos acabados e vendê-los no mercado 
mais adequado, o seu dever de garantir que os produtos que compram foram produzidos em 
conformidade com os requisitos aplicáveis aos produtos que consomem energia, deve ficar 
claramente definido no texto. Se existir a intenção de colocar um produto no mercado 
comunitário, deve garantir-se que esse produto seja concebido e fabricado em conformidade 
com os requisitos aplicáveis aos produtos que consomem energia.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 116
ANEXO IV, PONTO 3

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
fabricado em conformidade com as 
especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
ou venha a ser fabricado em conformidade 
com as especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

Or. en
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Justificação

A alteração procura tornar claro que o fabricante é responsável por garantir que um produto 
que consome energia é produzido em conformidade com o direito comunitário. Uma vez que 
o papel das sociedades comerciais é comprar produtos acabados e vendê-los no mercado 
mais adequado, o seu dever de garantir que os produtos que compram foram produzidos em 
conformidade com os requisitos aplicáveis aos produtos que consomem energia, deve ficar 
claramente definido no texto. Se existir a intenção de colocar um produto no mercado 
comunitário, deve garantir-se que esse produto seja concebido e fabricado em conformidade 
com os requisitos aplicáveis aos produtos que consomem energia.

Alteração apresentada por Peter Liese

Alteração 117
ANEXO IV, PONTO 3

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
fabricado em conformidade com as 
especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração apresentada por Vittorio Prodi

Alteração 118
ANEXO IV, PONTO 3

3. O fabricante deve tomar todas as medidas 
necessárias para garantir que o produto seja 
fabricado em conformidade com as 
especificações relativas à concepção 
referidas no ponto 2 e com os requisitos da 
medida que lhe seja aplicável.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração apresentada por Peter Liese e Holger Krahmer

Alteração 119
ANEXO V

Sistema de gestão para avaliação da 
conformidade

Suprimido

(referido no artigo 7.º)
1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante 
que cumpre as obrigações do ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que o 
produto que consome energia respeita os 
requisitos da medida de execução aplicável. 
A declaração de conformidade pode 
abranger um ou mais produtos e deve ser 
conservada pelo fabricante.
2. Poderá ser utilizado um sistema de 
gestão para avaliação da conformidade do 
produto que consome energia desde que o 
fabricante aplique os elementos ambientais 
especificados no ponto 3 do presente 
Anexo.
3. Elementos ambientais do sistema de 
gestão
O presente ponto especifica os elementos de 
um sistema de gestão e os procedimentos 
através dos quais o fabricante pode 
demonstrar que o produto que consome 
energia satisfaz os requisitos da medida de 
execução aplicável.
3.1. Política de desempenho ambiental do
produto
O fabricante deve poder demonstrar a 
conformidade com os requisitos da medida 
de execução aplicável. O fabricante deve 
igualmente poder apresentar um quadro 
para a fixação e a revisão dos objectivos e 
indicadores do desempenho ambiental do 
produto, tendo em vista melhorar o 
desempenho ambiental geral do produto.
Todas as medidas adoptadas pelo 
fabricante para melhorar o desempenho 
ambiental geral do produto e para 
estabelecer o perfil ecológico do produto 
que consome energia, se tal for requerido 
pela medida de execução, através da 
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concepção e do fabrico devem ser 
documentadas de modo sistemático e 
ordenado, sob a forma de instruções e 
procedimentos escritos. Os referidos 
procedimentos e instruções devem incluir, 
nomeadamente, uma descrição adequada:
- da lista dos documentos a preparar para 
demonstrar a conformidade do produto que 
consome energia e, se necessário, a 
disponibilizar;
- dos objectivos e indicadores do 
desempenho ambiental do produto, bem 
como da estrutura organizacional, das 
responsabilidades, das atribuições da 
gestão e da afectação de recursos em 
matéria de aplicação e manutenção;
- das verificações e dos ensaios a realizar 
após o fabrico para verificar o desempenho 
do produto em função de indicadores de 
desempenho ambiental;
- dos procedimentos de controlo da 
documentação exigida, garantindo a sua 
constante actualização;
- do método de verificação da aplicação e 
da eficácia dos elementos ambientais do 
sistema de gestão.
3.2. Planeamento
O fabricante deve instituir e manter:
(a) Procedimentos para o estabelecimento 
do perfil ecológico do produto;
(b) Objectivos e indicadores do desempenho 
ambiental do produto, atendendo a opções 
tecnológicas que tenham em conta 
requisitos técnicos e económicos;
(c) Um programa para cumprir estes 
objectivos.
3.3. Aplicação e documentação
3.3.1.A documentação relativa ao sistema 
de gestão deve abranger, nomeadamente:
(a) As responsabilidades e as entidades 
competentes devem ser definidas e 
documentadas de modo a garantir um 
desempenho ambiental eficaz do produto e 
a dar conta do seu funcionamento, para 
revisão e melhoria;
(b) Os documentos devem ser emitidos com 
indicação das técnicas de controlo e 
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verificação da concepção aplicadas e das 
medidas sistemáticas e dos processos 
utilizados na concepção do produto;
(c) O fabricante deve elaborar e manter 
informações para descrever os elementos 
ambientais essenciais do sistema de gestão 
e os procedimentos de controlo de toda a 
documentação exigida.
3.3.2.A documentação relativa ao produto 
que consome energia deve especificar, 
nomeadamente:
(a) Uma descrição geral do produto que 
consome energia e da sua utilização 
prevista;
(b) Os resultados dos estudos de avaliação 
ambiental pertinentes efectuados pelo 
fabricante e/ou referências à literatura 
relativa à avaliação ambiental ou a estudos 
de casos utilizados pelo fabricante para 
avaliar, documentar e determinar as 
soluções de concepção do produto;
(c) O perfil ecológico, se for exigido pela 
medida de execução;
(d) Os documentos devem descrever os 
resultados das medições efectuadas quanto 
aos requisitos de concepção ecológica, 
incluindo pormenores da conformidade 
dessas medições relativamente aos 
requisitos de concepção ecológica 
estabelecidos na medida de execução 
aplicável;
(e) O fabricante deve incluir especificações 
que indiquem, em especial, as normas que 
tenham sido aplicadas; se as normas 
referidas no artigo 9.º não forem aplicadas 
ou se não cobrirem inteiramente os 
requisitos da medida de execução 
pertinente, deve indicar os meios utilizados 
para garantir a conformidade;
(f) Uma cópia das informações relativas 
aos aspectos de concepção ambiental do 
produto que é fornecida em conformidade 
com os requisitos especificados no Anexo I, 
Parte 2.
3.4. Verificação e acção correctiva
(a) O fabricante deve tomar todas as 
medidas necessárias para assegurar que o 
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produto que consome energia é produzido 
em conformidade com as especificações de 
concepção e com os requisitos da medida 
de execução que lhe é aplicável;
(b) O fabricante deve instituir e manter 
procedimentos para investigar e lidar com a 
não--conformidade, e introduzir as 
alterações resultantes da acção correctiva 
nos procedimentos documentados;
(c)O fabricante deve efectuar, pelo menos 
de três em três anos, uma auditoria interna 
total ao sistema de gestão ambiental.

Or. en

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 47 da primeira leitura.

Alteração apresentada por Alessandro Foglietta

Alteração 120
ANEXO V, PONTO 1

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante 
que cumpre as obrigações do ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que o 
produto que consome energia respeita os 
requisitos da medida de execução aplicável. 
A declaração de conformidade pode 
abranger um ou mais produtos e deve ser 
conservada pelo fabricante.

1. O presente Anexo descreve o 
procedimento através do qual o fabricante 
que cumpre as obrigações do ponto 2 do 
presente Anexo garante e declara que o 
produto que consome energia respeita os 
requisitos da medida de execução aplicável. 
A declaração de conformidade pode 
abranger um ou mais produtos e deve ser 
disponibilizada pelo fabricante na 
Comunidade.

Or. en

Justificação

Para poderem proceder a um controlo eficaz do mercado, as autoridades de fiscalização do 
mercado deveriam poder verificar, sempre que se justifique para fins de avaliação da 
conformidade e do produto, a documentação técnica dos produtos que consomem energia. 
Para garantir que essa documentação seja rapidamente disponibilizada uma vez pedida pelas 
autoridades de fiscalização do mercado, a documentação deve ser disponibilizada na 
Comunidade ao fabricante. Em consequência, o fabricante, tal como definido na directiva, 
receberá a documentação quando o produto for colocado no mercado, o que representará um 
meio de dissuasão para eventuais abusos.
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Alteração apresentada por Claude Turmes

Alteração 121
ANEXO VII, PONTO 3

3. Os parâmetros de concepção ecológica 
referidos no Anexo I, Parte 1, 
relativamente aos quais não é necessário 
um requisito de concepção ecológica.

Suprimido

Or. en

Justificação

O nº 3 do artigo 5º, novamente introduzido, é inadequado porque introduz a ideia de a 
medida de execução não prever a necessidade de requisitos de concepção ecológica, o que é 
contraproducente uma vez que encoraja a indústria a não melhorar o desempenho dos seus 
produtos no que respeita a esta "ausência de requisitos". Isto constituirá um impedimento à 
inovação e não é muito habitual afirmar num documento jurídico que não se exige 
desempenho. Por outro lado, esta disposição iria criar uma restrição real ao estabelecimento 
de requisitos nacionais quais os aspectos em causa, apesar do facto de não se encontrarem 
regulamentados a nível comunitário. 

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 122
ANEXO VII, PONTO 5

5. As normas de medição e/ou os métodos 
de medição a utilizar; se estiverem 
disponíveis, serão utilizadas normas 
harmonizadas cujos números de referência 
tenham sido publicados no Jornal Oficial da 
União Europeia.

5. As normas de medição e/ou os métodos 
de medição a utilizar; se estiverem 
disponíveis, serão utilizadas normas 
harmonizadas relativas à medição cujos 
números de referência tenham sido 
publicados no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

As normas harmonizadas são, de uma forma geral, de carácter voluntário (ver considerando 
24, nº 26 do artigo 2º e Anexos IV e V). No entanto, as  normas da medição devem ser 
obrigatórias para assegurarem condições equitativas e permitirem a comparação das 
medições entre diferentes produtos que consomem energia abrangidos pela medida de 
execução.
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Alteração apresentada por Anders Wijkman

Alteração 123
ANEXO VII, PONTO 6

6. Os pormenores para a avaliação da 
conformidade nos termos da 
Decisão 93/465/CEE:

6. Os pormenores para a avaliação da 
conformidade nos termos da 
Decisão 93/465/CEE:

- quando o ou os módulos a aplicar forem 
diferentes do módulo A, os factores que 
conduziram à selecção desse procedimento 
específico;

- os factores que conduziram à selecção do
procedimento da avaliação de 
conformidade; os factores a considerar 
especificamente são:
a) a legislação em vigor a nível nacional ou 
europeu em matéria de ambiente e/ou 
segurança para o grupo de produtos em 
causa que exige uma verificação por 
terceiros,
b) as auto-declarações insatisfatórias de 
conformidade ou a utilização de sistemas 
de ecogestão de conformidade em matéria 
de concepção ecológica,
c) a magnitude ou urgência no impacto 
ambiental ou melhorias necessárias;

- quando for adequado, os critérios de 
aprovação e/ou certificação de terceiros;

- quando for adequado, os critérios de 
aprovação e/ou certificação de terceiros;

Caso sejam estabelecidos módulos 
diferentes noutros requisitos CE para o 
mesmo produto que consome energia, o 
módulo definido na medida de execução 
deve prevalecer no que se refere ao 
requisito em questão.

Or. en

Justificação

É necessário proceder a uma clara definição que inclua o estabelecimento de determinados 
critérios para a utilização dos diversos módulos. 

Alteração apresentada por Martin Callanan

Alteração 124
ANEXO VII, PONTO 7 BIS (novo)
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7 bis. Eventuais rótulos ecológicos que não 
o rótulo ecológico comunitário, tal como 
referido no nº 4 do artigo 8º para fins de 
presunção de conformidade, que se 
considera preencherem condições 
equivalentes às do rótulo ecológico 
comunitário.

Or. en

Justificação

Garantir um processo aberto e transparente para uma vigilância adequada do mercado.

Alteração apresentada por Holger Krahmer

Alteração 125
ANEXO VII, PONTO 7 BIS (novo)

7 bis. Eventuais rótulos ecológicos que não 
o rótulo ecológico comunitário, tal como 
referido no nº 4 do artigo 8º para fins de 
presunção de conformidade, que se 
considera preencherem condições 
equivalentes às do rótulo ecológico 
comunitário.

Or. en

Justificação

Garantir um processo aberto e transparente para uma vigilância adequada do mercado.
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