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Alteração 30
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para evitar a proliferação de sistemas 
de rotulagem ecológica e incentivar um 
melhor desempenho ambiental em todos os 
sectores em que o impacto ambiental 
constitui um factor de escolha para o 
consumidor, a possibilidade de utilizar o 
rótulo ecológico comunitário deverá ser 
alargada. Contudo, é necessário 
estabelecer uma distinção clara entre o 
presente regulamento e o Regulamento 
(CE) n.° 834/2007 do Conselho, de 28 de 
Junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.° 2092/91.

(3) Para evitar a proliferação de sistemas 
de rotulagem ecológica e incentivar um 
melhor desempenho ambiental em todos os 
sectores em que o impacto ambiental 
constitui um factor de escolha para o 
consumidor, a possibilidade de utilizar o 
rótulo ecológico comunitário deverá ser 
alargada. Contudo, no que se refere aos 
géneros alimentícios, o rótulo ecológico 
só deve ser aplicável aos produtos já 
certificados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 834/2007 do 
Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.° 2092/91.

Or. en

Justificação

O rótulo ecológico deve ser utilizado apenas como rótulo adicional para os géneros 
alimentícios que já têm o rótulo de produto biológico, a fim de evitar confusões.

Alteração 31
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Para evitar a proliferação de sistemas 
de rotulagem ecológica e incentivar um 
melhor desempenho ambiental em todos os 
sectores em que o impacto ambiental 

(3) Para evitar a proliferação de sistemas 
de rotulagem ecológica e incentivar um 
melhor desempenho ambiental em todos os 
sectores em que o impacto ambiental 
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constitui um factor de escolha para o 
consumidor, a possibilidade de utilizar o 
rótulo ecológico comunitário deverá ser 
alargada. Contudo, é necessário 
estabelecer uma distinção clara entre o 
presente regulamento e o Regulamento 
(CE) n.° 834/2007 do Conselho, de 28 de 
Junho de 2007, relativo à produção 
biológica e à rotulagem dos produtos 
biológicos e que revoga o Regulamento 
(CEE) n.° 2092/91.

constitui um factor de escolha para o 
consumidor, a possibilidade de utilizar o 
rótulo ecológico comunitário deverá ser 
alargada. Contudo, no que se refere aos 
géneros alimentícios, o rótulo ecológico 
só deve ser aplicável aos produtos já 
certificados em conformidade com o 
Regulamento (CE) n.° 834/2007 do 
Conselho, de 28 de Junho de 2007, relativo 
à produção biológica e à rotulagem dos 
produtos biológicos e que revoga o 
Regulamento (CEE) n.° 2092/91.

Or. en

Justificação

É necessário evitar a confusão com os rótulos dos produtos biológicos. O rótulo ecológico só 
deve ser atribuído a géneros alimentícios já certificados em conformidade com os 
regulamentos aplicáveis à produção biológica. Caso contrário, a “flor” da UE poderá 
induzir em erro o consumidor.

Alteração 32
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, 
saúde, clima e recursos naturais. A 
finalidade do sistema é promover os 
produtos com um nível elevado de 
desempenho ambiental, mediante a 
utilização do rótulo ecológico. Para o 
efeito, é adequado exigir que os critérios a 
preencher pelos produtos para ostentarem o 
rótulo ecológico se baseiem no melhor 
desempenho ambiental obtido pelos 
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comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos.

produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização.

Or. en

Justificação

A prevenção de efeitos climáticos negativos constitui uma parte integrante do sistema de 
rótulo ecológico.

Alteração 33
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos.

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e basear-se 
em dados científicos comprovados, tendo 
em consideração a mais recente evolução 
tecnológica. Os critérios devem ser 
orientados para o mercado e cingir-se aos 
impactos ambientais mais significativos 
dos produtos durante o seu ciclo de vida 
completo.
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Or. en

Justificação

O CEFIC chama a atenção para a necessidade de os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico assentarem numa base científica sólida. Além disso, está de acordo em que os 
critérios de atribuição do rótulo ecológico devem conformar-se com os princípios do 
desenvolvimento sustentável respeitantes aos aspectos económicos, ambientais e sociais, e 
abranger o ciclo de vida completo dos produtos.

Alteração 34
John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos.

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos durante todo o 
seu ciclo de vida, incluindo as fases de 
produção e de utilização.

Or. en

Justificação

No estabelecimento dos critérios do rótulo ecológico, é necessário ter em conta o ciclo de 
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vida dos produtos na sua totalidade. 

Alteração 35
Anders Wijkman, Amalia Sartori, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos.

(4) O sistema comunitário de rótulo 
ecológico faz parte da política da 
Comunidade em matéria de produção e 
consumo sustentáveis, a qual tem por 
objectivo reduzir o impacto negativo da 
produção e do consumo no ambiente, saúde 
e recursos naturais. A finalidade do sistema 
é promover os produtos com um nível 
elevado de desempenho ambiental, 
mediante a utilização do rótulo ecológico. 
Para o efeito, é adequado exigir que os 
critérios a preencher pelos produtos para 
ostentarem o rótulo ecológico se baseiem 
no melhor desempenho ambiental obtido 
pelos produtos existentes no mercado 
comunitário. Esses critérios devem ser de 
fácil compreensão e utilização e cingir-se 
aos impactos ambientais mais 
significativos dos produtos durante o seu 
ciclo de vida completo.

Or. en

Justificação

Os critérios de atribuição do rótulo ecológico, que se conformam com os princípios do 
desenvolvimento sustentável respeitantes aos aspectos económicos, ambientais e sociais, 
devem abranger o ciclo de vida completo dos produtos.
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Alteração 36
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O sistema do rótulo ecológico deve 
conformar-se com a legislação 
comunitária em vigor, a fim de se 
evitarem abordagens divergentes na 
avaliação da segurança dos produtos.

Or. en

Justificação

O regulamento relativo ao rótulo ecológico não deve levar à coexistência de abordagens 
diferenciadas na Comunidade Europeia no que respeita à avaliação da segurança, à gestão e 
à utilização de substâncias químicas, actualmente regidas pelo regulamento REACH e pela 
directiva relativa à classificação e rotulagem. A legislação em vigor deve prevalecer.

Alteração 37
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) É essencial que as organizações não 
governamentais (ONG) ambientais e as 
organizações de consumidores 
desempenhem um papel importante e 
participem activamente no 
desenvolvimento e na determinação dos 
critérios relativos ao rótulo ecológico 
comunitário, por forma a que o grande 
público aceite o sistema comunitário de 
atribuição do rótulo ecológico.

Or. en
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Justificação

Reposição do Considerando 5 do regulamento em vigor. 

Alteração 38
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Para simplificar o sistema comunitário 
e reduzir a carga administrativa inerente à 
utilização do rótulo ecológico será 
necessário substituir os procedimentos de 
avaliação e de verificação por um sistema 
harmonizado de registo. O registo será 
autorizado após verificação de que o 
produto satisfaz os critérios definidos para 
a categoria específica de produtos a que 
pertence.

Or. en

Justificação

Para evitar a fragmentação do mercado interno, ter-se-á de conseguir a harmonização entre 
os sistemas de registo de todos os Estados-Membros.

Alteração 39
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Actualmente, verificam-se diferenças significativas na abordagem e na interpretação 
adoptadas pelos diversos organismos competentes, o que redunda numa fragmentação do 
mercado interno. Por conseguinte, deve ficar estipulada a harmonização dos procedimentos e 
prazos do novo sistema de registo entre todos os Estados-Membros e todos os organismos 
competentes.

Alteração 40
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

Para melhorar a eficácia, é necessário complementar o sistema anterior, e não suprimi-lo.

Alteração 41
Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Para aumentar o seu nível de 
utilização e não penalizar aqueles cujos 
produtos preenchem os critérios de 
atribuição, será necessário baixar os 

Suprimido
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custos de utilização do rótulo ecológico.

Or. en

Justificação

A taxa de registo de 200 euros não será suficiente para cobrir os custos administrativos do 
processo, que terá, portanto, de ser subsidiado pelos Estados-Membros, o que constitui um 
entrave ao êxito da “flor” da UE e à sua propagação no mercado interno.

Alteração 42
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É necessário sensibilizar a opinião 
pública para o rótulo ecológico 
comunitário, mediante a realização de 
campanhas de promoção ao nível da UE e 
dos Estados-Membros, de modo a 
consciencializar os consumidores para o 
significado do rótulo e a permitir, desse 
modo, que estes realizem escolhas 
esclarecidas e que os produtores e 
fabricantes compreendam as vantagens 
dos rótulos.

Or. hu

Justificação

Os rótulos ecológicos podem ser um meio extremamente útil de tornar os produtos europeus 
mais compatíveis com o ambiente e de criar o necessário nível de sensibilização no domínio 
da promoção da investigação e da inovação tecnológica.
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Alteração 43
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

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

(9) É necessário sensibilizar a opinião 
pública para o rótulo ecológico 
comunitário, mediante a realização de 
campanhas de promoção aos níveis local, 
nacional e comunitário, de modo a 
consciencializar os consumidores para o 
significado do rótulo e a permitir que estes 
realizem escolhas esclarecidas. Do mesmo 
modo, é necessário tornar o sistema de 
atribuição do rótulo ecológico mais 
aliciante para os produtores e os 
retalhistas.

Or. en

Justificação

O êxito do rótulo ecológico depende decisivamente do aumento da sensibilização dos 
consumidores e da atractividade do sistema para os produtores. 

Alteração 44
John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Deverão, em especial, ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar os 
critérios a preencher pelos produtos para 
poderem ostentar o rótulo ecológico e para 
alterar os anexos ao presente regulamento. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
do presente regulamento, nomeadamente 
completando-o com novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 

(13) Deverão, em especial, ser conferidos 
poderes à Comissão para adoptar os 
critérios a preencher pelos produtos para 
poderem ostentar o rótulo ecológico e para 
alterar os anexos ao presente regulamento, 
desde que esses critérios respeitem 
plenamente as bases para a sua adopção 
estipuladas no presente regulamento. 
Atendendo a que têm alcance geral e se 
destinam a alterar elementos não essenciais 
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aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

do presente regulamento, nomeadamente 
completando-o com novos elementos não 
essenciais, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or. en

Justificação

No processo de adopção e revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico, estão em 
causa os objectivos primordiais do regulamento, designadamente o de disponibilizar aos 
consumidores informação precisa, exacta e cientificamente comprovada sobre o impacto 
ambiental dos produtos ao longo de todo o seu ciclo de vida.

Alteração 45
John Bowis

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Tendo em conta as especificidades 
dos géneros alimentícios e das bebidas do 
ponto de vista da saúde e da nutrição, o 
presente regulamento exclui do seu 
âmbito os géneros alimentícios na 
acepção do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 do Parlamento 
Europeu e do Conselho. A Comissão 
deverá solicitar a colaboração de todas as 
partes interessadas, incluindo a 
comunidade científica, a sociedade civil e 
a indústria, na criação de uma base 
científica sólida que propicie o 
desenvolvimento de métodos de avaliação 
ambiental fiáveis e uniformes e de 
instrumentos de comunicação voluntária 
do desempenho ambiental, ao longo de 
todo o seu ciclo de vida, de géneros 
alimentícios transformados e não 
transformados, tendo em conta, por um 
lado, as especificidades desses produtos 
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do ponto de vista da saúde e da nutrição e, 
por outro, as iniciativas voluntárias da 
indústria já em curso ou programadas e a 
evolução da legislação existentes no 
conjunto dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

The exclusion of food from the existing Regulation reflects the immense differences in the 
health and nutritional characteristics of the various food and drink products, and the rapidly 
changing nature of their ingredient and recipes, which do not allow for meaningful product 
comparisons under the EU eco-label scheme. It also aims to avoid conflicts with existing EU 
food legislation. The Commission shall facilitate the development of reliable food-specific 
environmental assessment and communication methods, building on existing methodological 
and legal developments throughout the EU.

Alteração 46
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Avril Doyle

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento aplica-se aos bens 
e serviços fornecidos para distribuição, 
consumo ou utilização no mercado 
comunitário, a título oneroso ou gratuito (a 
seguir designados "produtos").

O presente regulamento aplica-se aos bens 
e serviços fornecidos para distribuição, 
consumo ou utilização no mercado 
comunitário, a título oneroso ou gratuito (a 
seguir designados "produtos").

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

O presente regulamento não se aplica aos 
géneros alimentícios e bebidas na acepção 
do artigo 2.º do Regulamento (CE) n.º 
178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

A Comissão deverá, o mais tardar até 31 
de Dezembro de 2011, realizar um estudo 
sobre a possibilidade de incluir todos os 
géneros alimentícios no sistema de rótulo 
ecológico utilizando, para o efeito, uma 
abordagem de ciclo de vida completo, e, 
sendo caso disso, apresentar propostas 
nesse sentido ao Parlamento Europeu e 



AM\764584PT.doc 15/56 PE418.406v01-00

PT

ao Conselho.

Or. en

Justificação

Deve ficar explícito que, para já, os géneros alimentícios e as bebidas permanecerão fora do 
âmbito do regulamento. No entanto, a Comissão deve estudar a possibilidade de, 
futuramente, os géneros alimentícios virem a ser incluídos no sistema do rótulo ecológico.

Alteração 47
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Não se aplica aos géneros alimentícios na 
acepção do artigo 2.º do Regulamento (CE) 
n.º 178/2002 do Parlamento Europeu e do 
Conselho.

Or. en

Justificação

A exclusão dos géneros alimentícios do âmbito deste regulamento deve ser mantida, tendo 
em conta a grande diversidade na natureza desses produtos e a confusão que a sua inclusão 
poderia provocar nos consumidores.

Alteração 48
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que se refere aos géneros alimentícios 
na acepção do artigo 2.º do Regulamento 

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

(CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, o presente regulamento 
não se aplica.

Or. de

Justificação

Não se descortina a vantagem de um alargamento do âmbito do regulamento aos géneros 
alimentícios (transformados ou não transformados), uma vez que os consumidores já 
beneficiam do sistema do rótulo biológico, um instrumento com provas dadas no mercado. A 
introdução de outro rótulo afigura-se desnecessária.

Alteração 49
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

No que se refere aos géneros alimentícios 
na acepção do artigo 2.º do Regulamento 
(CE) n.º 178/2002 do Parlamento Europeu 
e do Conselho, aplica-se apenas aos 
produtos abrangidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 834/2007.

Or. en

Justificação

O rótulo ecológico deve ser utilizado apenas como rótulo adicional para os géneros 
alimentícios que já têm o rótulo de produto biológico, a fim de evitar confusões.
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Alteração 50
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O rótulo ecológico não pode ser 
concedido a produtos que contenham 
substâncias ou preparações classificadas 
como muito tóxicas, tóxicas, perigosas 
para o ambiente, cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR), em conformidade 
com a Directiva 67/548/CEE ou a 
Directiva 1999/45/CE, nem às substâncias 
referidas no artigo 57.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH).
Em relação a certas categorias de 
produtos, para as quais não existem 
alternativas equivalentes que não 
contenham tais substâncias ou 
preparações, e cujo impacto ambiental 
geral é substancialmente superior ao de 
outros produtos da mesma categoria, a 
Comissão poderá adoptar medidas de 
concessão de derrogações ao parágrafo 
anterior.
Tais medidas, que se destinam a alterar 
elementos não essenciais do presente 
regulamento, devem ser adoptadas através 
do procedimento de regulamentação com 
controlo previsto no n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

Complemento da alteração 4, proposta pelo relator. 

Importa especificar as condições em que a Comissão pode conceder derrogações aos 
critérios de exclusão aplicáveis a certas substâncias perigosas.
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Alteração 51
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o princípio da 
precaução, o rótulo ecológico não será, 
sempre que possível, atribuído a produtos 
que contenham substâncias ou 
preparações classificadas como muito 
tóxicas, tóxicas, perigosas para o 
ambiente, cancerígenas, mutagénicas ou 
tóxicas para a reprodução (CMR), 
persistentes, bioacumuláveis e tóxicas 
(PBT), muito persistentes e muito 
bioacumuláveis (vPvB), ou 
desreguladoras do sistema endócrino, ou, 
ainda, a outras categorias que suscitem 
um nível de preocupação idêntico, como a 
dos sensibilizantes. O rótulo ecológico 
também não será atribuído a produtos 
fabricados através de processos que 
podem prejudicar o ser humano e/ou o 
ambiente. 

Or. en

Justificação

Provisions related to the use of dangerous chemical substances in the existing legislation are 
missing in the Commission’s proposal. For example, it is not clearly stated any more that the 
Ecolabel may not be awarded to substances or preparations which are classified as: very 
toxic, toxic, dangerous to the environment, carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction 
(CMR), likely to be harmful to humans and/or the environment. In addition we consider it 
crucial that products containing other hazardous chemicals which are persistent, bio 
accumulative and toxic (PBT), very persistent, very bio accumulative (vPvB), endocrine 
disrupters or other categories of equivalent concern such as sensitizers, cannot be granted the 
Ecolabel. This has to be reintroduced in the revised text.
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Alteração 52
Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

De acordo com o artigo 57.º do 
Regulamento (CE) n.º 1907/2006, as 
substâncias que satisfazem os critérios 
definidos nesse artigo e foram 
identificadas nos termos do n.º 1 do artigo 
59.º do mesmo regulamento não devem 
estar presentes em produtos que ostentam 
o rótulo ecológico numa concentração 
superior a 0,1% em massa/massa (m/m). 
A Comissão poderá adoptar, em relação a 
categorias de produtos específicas, 
medidas de concessão de derrogações ao 
parágrafo anterior.

Or. en

Justificação

Aquando da entrada em vigor do regulamento relativo ao rótulo ecológico, o regulamento 
REACH ainda não existia. Actualmente, os riscos que podem estar associados à utilização de 
substâncias perigosas já são regulados pelas disposições deste último.

Alteração 53
Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento não é aplicável 
aos produtos farmacêuticos definidos pela 
Directiva 2001/83/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 6 de 
Novembro de 2001, que estabelece um 
código comunitário relativo aos 
medicamentos para uso humano.
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Or. it

Justificação

Pela sua natureza especial, os produtos farmacêuticos devem estar excluídos do âmbito de 
aplicação do regulamento.

Alteração 54
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Alteração 55
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As perspectivas de penetração no 
mercado de um dado produto em toda a 
Comunidade devem, na medida do 
possível, corresponder a 10% do mercado 
interno da UE no momento da adopção 
ou revisão dos critérios de atribuição do 
rótulo ecológico.

Or. en
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Justificação

Os níveis de ambição dos critérios de atribuição do rótulo ecológico no que respeita ao 
ambiente devem ficar claramente consignados no próprio articulado da directiva, e não 
apenas no Anexo II. Importa esclarecer que a selectividade dos critérios de atribuição do 
rótulo ecológico é estabelecida no momento da adopção ou revisão desses critérios, e não no 
decurso da sua vigência.

Alteração 56
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As perspectivas de penetração no 
mercado de um dado produto em toda a 
Comunidade devem, na medida do 
possível, corresponder a 10% do mercado 
interno da UE no momento da adopção 
ou revisão dos critérios de atribuição do 
rótulo ecológico.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo EEB. Os níveis de ambição dos critérios de atribuição do rótulo 
ecológico no que respeita ao ambiente devem ficar claramente consignados no próprio 
articulado da directiva, e não apenas no Anexo II. Importa esclarecer que a selectividade dos 
critérios de atribuição do rótulo ecológico é estabelecida no momento da adopção ou revisão 
desses critérios, e não no decurso da sua vigência.

Alteração 57
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico devem basear-se no princípio da 
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precaução.

Or. en

Justificação

Como instrumento de excelência ambiental que é, o rótulo ecológico deve reger-se pela 
precaução. Nomeadamente no que respeita à utilização de substâncias químicas, o rótulo 
ecológico deve ir além do disposto no regulamento REACH e demais legislação relevante, 
como, por exemplo, a Directiva relativa à restrição do uso de determinadas substâncias
perigosas em equipamentos eléctricos e electrónicos e as directivas REEE.

Alteração 58
Johannes Lebech, Anders Wijkman, Amalia Sartori

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os critérios são determinados tendo em 
consideração o impacto ambiental dos 
produtos disponíveis no mercado 
comunitário. Para o efeito, são tidos em 
conta os impactos ambientais ao longo do 
ciclo de vida completo dos produtos, em 
particular os impactos nas alterações 
climáticas, meio natural e biodiversidade, 
consumo energético e de recursos, 
produção de resíduos, emissões para todos 
os meios ambientes, poluição através de 
efeitos físicos e utilização e libertação de 
substâncias perigosas. Os critérios de 
atribuição do rótulo ecológico 
actualmente aplicáveis aos diversos 
grupos de produtos serão revistos no 
prazo de 18 meses a contar da data da 
adopção do presente regulamento, de 
modo a conformá-los plenamente com a 
abordagem do ciclo de vida, definida no 
presente artigo. 

Or. en
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Justificação

Os critérios devem basear-se no ciclo de vida completo dos produtos e em todos os seus 
impactos ambientais. Este princípio é extensivo aos critérios actualmente em vigor.

Alteração 59
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O desempenho ambiental dos produtos é 
determinado com base nos produtos que 
apresentam os melhores resultados no 
mercado comunitário. Para o efeito, apenas 
são tidos em conta os impactos ambientais 
mais significativos ao longo do ciclo de 
vida completo dos produtos, que podem 
incluir os impactos nas alterações 
climáticas, meio natural e biodiversidade, 
consumo energético e de recursos, 
produção de resíduos, emissões para todos 
os meios ambientes, poluição através de 
efeitos físicos e utilização e libertação de 
substâncias consideradas, pela legislação 
comunitária, potencialmente perigosas 
para o ambiente. Os critérios de 
atribuição do rótulo ecológico 
actualmente aplicáveis aos diversos 
grupos de produtos serão revistos no 
prazo de 18 meses a contar da data da 
adopção do presente regulamento, de 
modo a conformá-los plenamente com a 
abordagem do ciclo de vida definida no 
presente artigo.

Or. en

Justificação

Na maioria dos casos, os actuais critérios de atribuição do rótulo ecológico aos diferentes 
grupos de produtos não reflectem uma verdadeira abordagem do ciclo de vida, como a 
prevista neste artigo. Além disso, o considerando 4 explicita que os critérios devem cingir-se 
aos aspectos ambientais mais significativos dos produtos. Por conseguinte, a Comissão deve 
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rever urgentemente os critérios actualmente aplicáveis a todos os grupos de produtos, de 
modo a conformá-los com estas abordagens e princípios. A legislação em vigor, 
designadamente o regulamento REACH, regula de forma adequada a gestão do risco das 
substâncias químicas e visa, também, a redução do respectivo impacto ambiental.

Alteração 60
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Cefic strongly opposes retaining the requirement to take into consideration the use and 
release of hazardous substances. The risks of chemicals are already managed under the 
provisions of REACH (Regulation 1907/2006/EC). The REACH Regulation is the most 
comprehensive and demanding chemicals policy instrument in the world. The primary aim of 
the Regulation is to improve the protection of human health and the environment from the 
risks that can be posed by hazards associated with chemicals. Measures within the Eco-
Labelling proposal that duplicate, are inconsistent with, or contradict the provisions of 
REACH must therefore be avoided.
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Alteração 61
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Justificação

Dado que a Comissão propõe estender o rótulo ecológico aos produtos da pesca e da 
aquacultura, os critérios devem reflectir essa extensão.

Alteração 62
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema do rótulo ecológico deve 
ser um instrumento de incentivo à 
substituição de substâncias perigosas, 
distinguindo os produtos que ofereçam 
alternativas às:
- substâncias que, de acordo com a 
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Directiva 67/548/CEE, devam ser 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução, categoria 1 ou 2;
- substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas, e substâncias 
com propriedades desreguladoras do 
sistema endócrino.

Or. en

Justificação

Para manter o estatuto de rótulo de excelência ambiental, o rótulo ecológico deverá 
favorecer claramente os produtos e processos de produção isentos de substâncias tóxicas e 
tornar-se um factor de promoção da substituição de substâncias perigosas.

Alteração 63
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O sistema do rótulo ecológico deve 
contribuir para a substituição de 
substâncias perigosas, de acordo com o 
princípio da precaução. Sempre que 
tecnicamente possível, o rótulo ecológico 
deve ser concebido com o objectivo de
substituir a utilização de:
- substâncias que, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, devam ser 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução, categoria 1 ou 2;
- substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas, e substâncias 
com propriedades desreguladoras do 
sistema endócrino.
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Or. en

Justificação

Para manter o estatuto de rótulo de excelência ambiental, o rótulo ecológico deverá 
favorecer claramente os produtos e processos de produção isentos de substâncias tóxicas e 
tornar-se um factor de promoção da substituição de substâncias perigosas.

Alteração 64
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico determinam os requisitos 
ambientais a satisfazer por um produto 
para ostentar o rótulo ecológico.

3. Os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico determinam, com base em dados 
científicos sólidos, os requisitos ambientais 
a satisfazer por um produto para ostentar o 
rótulo ecológico.

Or. en

Justificação

Os critérios do rótulo ecológico devem ter uma sólida base científica.

Alteração 65
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. No contexto da determinação e da 
revisão dos critérios, a Comissão deve 
estabelecer como um aspecto crucial a 
redução do número de ensaios com 
animais e da utilização de OGM.

Or. hu
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Justificação

Os critérios que regem o rótulo ecológico devem incentivar o mercado a reduzir o número de 
ensaios com animais e a utilização de OGM.

Alteração 66
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta disposição é suprimida porque os géneros alimentícios são excluídos na sua totalidade.

Alteração 67
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A exclusão dos géneros alimentícios do âmbito deste regulamento deve ser mantida, tendo 
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em conta a grande diversidade na natureza desses produtos e a confusão que a sua inclusão 
poderia provocar nos consumidores.

Alteração 68
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se forem estabelecidos critérios para os 
produtos abrangidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, o rótulo ecológico 
apenas poderá ser atribuído aos produtos 
certificados em conformidade com esse 
regulamento.

Or. en

Justificação

É necessário evitar a confusão com os rótulos dos produtos biológicos. O rótulo ecológico só 
deve ser atribuído a géneros alimentícios já certificados em conformidade com os 
regulamentos aplicáveis à produção biológica. Caso contrário, a “flor” da UE poderá 
induzir em erro o consumidor.

Alteração 69
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se forem estabelecidos critérios para os 
produtos abrangidos pelo Regulamento 
(CE) n.º 834/2007, o rótulo ecológico 
apenas poderá ser atribuído aos produtos 
certificados em conformidade com esse 
regulamento.

Or. en
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Justificação

Não deve existir confusão com o rótulo de produto biológico. O rótulo ecológico só deve ser 
atribuído a géneros alimentícios que cumpram as disposições daquele regulamento. 

Alteração 70
Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Pequeno aditamento à alteração 15, proposta pelo relator, especificando que o plano de 
trabalho deverá contemplar um triénio.

Alteração 71
Antonio De Blasio

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deverá, no prazo de um 
ano a contar da data de entrada em vigor 
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do presente regulamento, após consulta 
ao CREUE e no respeito dos objectivos e 
princípios consignados no artigo 1.º, 
elaborar e publicar um plano de trabalho 
relativo ao rótulo ecológico comunitário, 
no qual serão fixados os objectivos e 
incluída uma lista não exaustiva de 
grupos de produtos considerados 
particularmente importantes em termos de 
intervenção comunitária. Esse plano 
deverá ser actualizado anualmente.

Or. hu

Justificação

Para que os novos objectivos possam ser alcançados, será necessário elaborar um plano de 
trabalho e revê-lo anualmente, a fim de o adaptar às alterações decorrentes do ambiente de 
constante mudança no sector dos serviços.

Alteração 72
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O projecto de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico será desenvolvido de 
acordo com o processo previsto no Anexo 
I e tomando em consideração o plano de 
trabalho. O mais tardar 3 meses após a 
apresentação do relatório final à 
Comissão, o CREUE será consultado 
sobre a proposta de critérios. A Comissão 
deve explicar e documentar os 
fundamentos das alterações propostas no 
relatório final.

1. A Comissão deve, após ter consultado o 
CREUE, adoptar medidas para estabelecer 
critérios específicos de atribuição do rótulo 
ecológico para cada grupo de produtos.

O mais tardar 3 meses após a consulta ao 
CREUE, a Comissão deve apresentar uma 
proposta de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico à comissão reguladora 
criada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16 e, 
posteriormente, adoptar medidas para 



PE418.406v01-00 32/56 AM\764584PT.doc

PT

estabelecer critérios de atribuição do rótulo 
ecológico para um grupo de produtos 
específico. A Comissão deve tomar em 
consideração os comentários do CREUE e 
especificar, documentar e explicar 
claramente os fundamentos das alterações 
à proposta introduzidas após a consulta 
ao CREUE.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

O procedimento de adopção deve estar claramente definido no articulado e deve incluir 
prazos e a obrigação de especificar, documentar e justificar as alterações introduzidas após 
a consulta ao Comité do Rótulo Ecológico. Deste modo, evitar-se-ão congestionamentos no 
referido procedimento.

Alteração 73
Anders Wijkman, Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O projecto de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico será desenvolvido de 
acordo com o processo previsto no Anexo 
I e tomando em consideração o plano de 
trabalho. O mais tardar 3 meses após a 
apresentação do relatório final à 
Comissão, o CREUE será consultado 
sobre a proposta de critérios. A Comissão 
deve explicar e documentar os 
fundamentos das alterações propostas no 
relatório final.

1. A Comissão deve, após ter consultado o 
CREUE, adoptar medidas para estabelecer 

O mais tardar 3 meses após a consulta ao 
CREUE, a Comissão deve apresentar uma 
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critérios específicos de atribuição do rótulo 
ecológico para cada grupo de produtos.

proposta de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico à comissão reguladora 
criada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16 e, 
posteriormente, adoptar medidas para 
estabelecer critérios de atribuição do rótulo 
ecológico para um grupo de produtos 
específico. A Comissão deve tomar em 
consideração os comentários do CREUE e 
especificar, documentar e explicar 
claramente os fundamentos das alterações 
à proposta introduzidas após a consulta 
ao CREUE.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

O procedimento de adopção deve estar claramente definido no articulado e deve incluir 
prazos e a obrigação de especificar, documentar e justificar as alterações introduzidas após 
a consulta ao Comité do Rótulo Ecológico. Deste modo, evitar-se-ão congestionamentos no 
referido procedimento.

Alteração 74
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O projecto de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico será desenvolvido de 
acordo com o processo previsto no Anexo 
I e tomando em consideração o plano de 
trabalho. O mais tardar 3 meses após a 
apresentação do relatório final à 
Comissão, o CREUE será consultado 
sobre a proposta de critérios. A Comissão 
deve explicar e documentar os 
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fundamentos das alterações propostas no 
relatório final.

1. A Comissão deve, após ter consultado o 
CREUE, adoptar medidas para estabelecer 
critérios específicos de atribuição do rótulo 
ecológico para cada grupo de produtos.

O mais tardar 3 meses após a consulta ao 
CREUE, a Comissão deve apresentar uma 
proposta de critérios de atribuição do 
rótulo ecológico à comissão reguladora 
criada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16 e, 
posteriormente, adoptar medidas para 
estabelecer critérios de atribuição do rótulo 
ecológico para um grupo de produtos 
específico. A Comissão deve tomar em 
consideração os comentários do CREUE e 
especificar, documentar e explicar 
claramente os fundamentos das alterações 
à proposta introduzidas após a consulta 
ao CREUE.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

Alteração sugerida pelo EEB. 

O procedimento de adopção deve estar claramente definido no articulado e deve incluir 
prazos e a obrigação de especificar, documentar e justificar as alterações introduzidas após 
a consulta ao Comité do Rótulo Ecológico. Deste modo, evitar-se-ão congestionamentos no 
referido procedimento.

Alteração 75
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão deve, após ter consultado o 
CREUE, adoptar medidas para estabelecer 
critérios específicos de atribuição do rótulo 

1. A Comissão deve, após ter consultado o 
CREUE, adoptar medidas para estabelecer 
critérios específicos de atribuição do rótulo 
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ecológico para cada grupo de produtos. ecológico para cada grupo de produtos, de 
acordo com os requisitos do artigo 6.º.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

As medidas destinadas a alterar elementos 
não essenciais do presente regulamento, a 
fim de o completar, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.º 2 do artigo 16.º.

Or. en

Justificação

Pretende-se que quaisquer critérios definidos obedeçam plenamente à perspectiva de ciclo de 
vida estabelecida no artigo 6.º alterado.

Alteração 76
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso das medidas a que se refere o n.º 
1, a Comissão deve:

No caso das medidas a que se refere o n.º 
1, a Comissão deve:

a) estabelecer requisitos para avaliar a 
conformidade dos produtos específicos 
com os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico;

a) estabelecer requisitos para avaliar a 
conformidade dos produtos específicos 
com os critérios de atribuição do rótulo 
ecológico;

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

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

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

c) especificar o período de validade dos 
critérios e dos requisitos de avaliação, o 
qual não deve exceder 2 anos;
d) especificar o grau de variabilidade do 
produto permitido durante o período de 
validade referido na alínea c).

Or. en
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Justificação

É de grande importância prever-se um mecanismo que tenha em conta a melhoria contínua 
dos produtos, incluindo durante o período de validade dos critérios de atribuição do rótulo 
ecológico. Actualmente, os critérios dos produtos estão definidos para longos períodos (3 
anos, por exemplo) e são inflexíveis; chega a ser difícil fazer alterações mínimas à 
formulação, de modo a incluir ingredientes novos e mais sustentáveis e a adaptar os avanços 
técnicos, sem ser necessário passar por todo o processo de um novo pedido de atribuição do 
rótulo ecológico.

Alteração 77
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Ao definir-se os critérios de 
atribuição do rótulo ecológico, deve ter-se 
o cuidado de não introduzir medidas cuja 
aplicação possa implicar encargos 
administrativos e económicos 
desproporcionados para as PME.

Or. en

Alteração 78
Amalia Sartori, John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Para utilizarem o rótulo ecológico, os 
fabricantes, importadores, prestadores de 
serviços, grossistas ou retalhistas que 
pretendam utilizar o rótulo ecológico 
devem proceder ao seu registo junto de um 
dos organismos competentes referidos no 
artigo 4.°, em qualquer Estado-Membro 
onde o produto tenha sido ou se pretende 
que seja colocado no mercado:
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(a) Quando um produto for originário de 
um único Estado-Membro, o registo deve 
ser efectuado junto do organismo 
competente desse Estado-Membro;
(b) Quando um produto for originário, 
sob a mesma forma, de vários Estados-
Membros, o registo pode ser efectuado 
junto de um organismo competente num 
desses Estados-Membros;
(c) Quando um produto for originário do 
exterior da Comunidade, o registo deve 
ser efectuado junto de um organismo 
competente em qualquer dos 
Estados-Membros em cujo mercado o 
produto tenha sido ou venha a ser 
colocado.
O rótulo ecológico adoptará uma das 
formas descritas no Anexo II.

O rótulo ecológico adoptará uma das 
formas descritas no Anexo II.

O rótulo ecológico só pode ser utilizado 
relativamente a produtos cobertos por um 
registo e que preencham os critérios de 
atribuição do rótulo ecológico aplicáveis 
aos produtos em causa. 

O rótulo ecológico só pode ser utilizado 
relativamente a produtos cobertos por um 
registo e que preencham os critérios de 
atribuição do rótulo ecológico aplicáveis 
aos produtos em causa. 

Or. en

Justificação

Esta alteração visa simplificar o registo, explicitando que este deve, qualquer que seja a 
origem do produto, ser efectuado junto de um organismo competente no Estado-Membro 
onde o produto foi ou irá ser colocado no mercado. 

Alteração 79
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – Título

Texto da Comissão Alteração

Registo para utilização do rótulo ecológico Certificação e registo para utilização do 
rótulo ecológico
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Or. de

Justificação

No caso do rótulo ecológico, o mero registo do produto não é suficiente. Para que esse rótulo 
ganhe o prestígio indispensável, é necessário que haja também uma verificação levada a 
cabo por um organismo independente (ou seja, um teste de conformidade).

Alteração 80
Richard Seeber

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

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos de registo incluem toda a 
documentação pertinente, conforme 
especificado na medida da Comissão 
aplicável, que estabelece os critérios do 
rótulo ecológico para o grupo de produtos 
em causa.

Os pedidos de registo incluem toda a 
documentação pertinente, conforme 
especificado na medida da Comissão 
aplicável, que estabelece os critérios do 
rótulo ecológico para o grupo de produtos 
em causa. O operador económico deve 
fornecer prova de que a conformidade 
com os critérios do rótulo ecológico foi 
certificada por um organismo 
independente.

Or. de

Justificação

No caso do rótulo ecológico, o mero registo do produto não é suficiente. Para que esse rótulo 
ganhe o prestígio indispensável, é necessário que haja também uma verificação levada a 
cabo por um organismo independente (ou seja, um teste de conformidade).
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Alteração 81
Richard Seeber

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O n.º 3 do artigo 9.º deve ser integralmente suprimido. A taxa anual deve ser conservada, 
dado que constitui a base de financiamento do sistema de rótulo ecológico.

Alteração 82
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os pedidos de atribuição do rótulo 
ecológico estarão sujeitos ao pagamento
de uma taxa relativa aos respectivos 
custos de processamento.

Or. en
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Justificação

A taxa de registo de 200 euros não será suficiente para cobrir os custos administrativos do 
processo, que terá, portanto, de ser subsidiado pelos Estados-Membros, o que constitui um 
entrave ao êxito da “flor” da UE e à sua propagação no mercado interno.

Alteração 83
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu

Justificação

As vantagens que podem advir da utilização do rótulo ecológico só se concretizarão se os 
custos inerentes à satisfação dos respectivos critérios não representarem um encargo 
incomportável para produtores e fabricantes, nomeadamente no caso das PME.

Alteração 84
Satu Hassi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Modificação da redacção da alteração 20, proposta pelo relator, a fim de a adaptar à 
terminologia utilizada nas alterações 1 e 5. As autoridades competentes devem verificar a 
conformidade dos produtos com os requisitos pertinentes antes de procederem ao registo.

Alteração 85
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

6. O organismo competente que registou 
um produto notifica a Comissão de cada 
registo. A Comissão estabelece um registo 
comum, que actualiza regularmente. O 
registo é colocado à disposição do público, 
nomeadamente na Internet e por 
diligência das autoridades dos Estados-
Membros.

Or. hu

Justificação

Deve ser assegurado aos consumidores a forma mais fácil de acesso a uma lista de produtos 
que ostentam o rótulo ecológico.
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Alteração 86
John Bowis

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

A exclusão dos géneros alimentícios do âmbito deste regulamento deve ser mantida, tendo 
em conta a grande diversidade na natureza desses produtos e a confusão que a sua inclusão 
poderia provocar nos consumidores.

Alteração 87
Johannes Lebech, Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros e a Comissão
devem, em cooperação com os membros 
do CREUE, promover a utilização do 
rótulo ecológico comunitário através de 
campanhas de sensibilização e de 

A Comissão, os Estados-Membros e as 
empresas participantes devem, em 
cooperação com os membros do CREUE, 
afectar recursos importantes à promoção 
da utilização do rótulo ecológico 
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informação dos consumidores, produtores, 
responsáveis pelas aquisições no sector 
público, comerciantes, retalhistas e grande 
público, de modo a fomentar o 
desenvolvimento do sistema.

comunitário através de campanhas de 
sensibilização e de informação dos 
consumidores, produtores, responsáveis 
pelas aquisições no sector público, 
comerciantes, retalhistas e grande público, 
de modo a fomentar o desenvolvimento do 
sistema.

Or. en

Justificação

É importante que todos os intervenientes participem na promoção do rótulo ecológico 
comunitário.

Alteração 88
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. hu
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Alteração 89
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fixar metas 
para a aquisição de produtos com rótulo 
ecológico nos seus contratos públicos.

Or. en

Justificação

Para promover o rótulo ecológico, não bastam campanhas de sensibilização e de informação. 
Os Estados-Membros devem estabelecer metas para a aquisição de produtos com rótulo 
ecológico nos contratos públicos.

Alteração 90
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A promoção deve ser feita através do sítio 
Web do rótulo ecológico, que está 
disponível nas 23 línguas oficiais, de uma 
campanha de informação comunitária 
organizada pela Comissão, e de material 
informativo distribuído nos
Estados-Membros.

Or. hu
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Alteração 91
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Artigo 13 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de assegurar uma aplicação 
harmonizada do Regulamento e, em 
particular, dos artigos 9.° e 10.°, os 
organismos competentes devem partilhar 
entre si informações e experiências, 
dentro de um quadro regular e 
institucionalizado, e procurar coordenar o 
trabalho e os serviços das entidades 
competentes nacionais.

Or. hu

Justificação

Para melhorar a eficácia da utilização do rótulo ecológico e proceder às necessárias 
modificações no âmbito dos processos de revisão com base na experiência adquirida, é 
necessário institucionalizar o intercâmbio de experiências e a cooperação entre as 
autoridades responsáveis.

Alteração 92
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

O relatório preliminar contém os seguintes 
elementos:

O relatório preliminar contém os seguintes 
elementos:

- Análise das hipóteses de substituição de 
substâncias que suscitam grandes 
preocupações, como, por exemplo:
(a) substâncias que, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, devam ser 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
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reprodução, categoria 1 ou 2;
(b) substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas, e substâncias 
com propriedades desreguladoras do 
sistema endócrino.

- Dados quantitativos sobre os benefícios 
ambientais potenciais do grupo de 
produtos, tendo nomeadamente em conta 
os benefícios decorrentes de outros grupos 
de produtos similares que ostentam rótulos 
ecológicos nacionais e europeus;

- Dados quantitativos sobre os benefícios 
ambientais potenciais do grupo de 
produtos, tendo nomeadamente em conta 
os benefícios decorrentes de outros grupos 
de produtos similares que ostentam rótulos 
ecológicos nacionais e europeus;

- Explicação da escolha e âmbito do grupo 
de produtos;

- Explicação da escolha e âmbito do grupo 
de produtos;

- Consideração de eventuais questões 
comerciais;

- Consideração de eventuais questões 
comerciais;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Dados sobre o mercado intracomunitário 
do sector, incluindo as quantidades e o 
volume de negócios;

- Dados sobre o mercado intracomunitário 
do sector, incluindo as quantidades e o 
volume de negócios;

- Potencial actual e futuro de penetração no 
mercado de produtos com rótulo ecológico;

- Potencial actual e futuro de penetração no 
mercado de produtos com rótulo ecológico;

- Extensão e importância global dos 
impactos ambientais associados ao grupo 
de produtos, com base em estudos, novos 
ou existentes, de avaliação do ciclo de 
vida. Podem também ser utilizadas outras 
provas científicas. As questões críticas e 
controversas devem ser aprofundadas e 
avaliadas.

- Extensão e importância global dos 
impactos ambientais associados ao grupo 
de produtos, com base em estudos, novos 
ou existentes, de avaliação do ciclo de 
vida. Podem também ser utilizadas outras 
provas científicas. As questões críticas e 
controversas devem ser aprofundadas e 
avaliadas.

- Referências aos dados e informações 
recolhidos e utilizados na elaboração do 
relatório.

- Referências aos dados e informações 
recolhidos e utilizados na elaboração do 
relatório.

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico para apresentação de 
observações e como referência durante o 
processo de elaboração dos critérios.

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico para apresentação de 
observações e como referência durante o 
processo de elaboração dos critérios.

Or. en
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Justificação

Para manter o estatuto de rótulo de excelência ambiental, o rótulo ecológico deverá 
favorecer claramente os produtos e processos de produção isentos de substâncias tóxicas e 
tornar-se um factor de promoção da substituição de substâncias perigosas.

Alteração 93
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

O relatório preliminar contém os seguintes 
elementos:

O relatório preliminar contém os seguintes 
elementos:

- Dados quantitativos sobre os benefícios 
ambientais potenciais do grupo de 
produtos, tendo nomeadamente em conta 
os benefícios decorrentes de outros grupos 
de produtos similares que ostentam rótulos 
ecológicos nacionais e europeus;

- Dados quantitativos sobre os benefícios 
ambientais potenciais do grupo de 
produtos, tendo nomeadamente em conta 
os benefícios decorrentes de outros grupos 
de produtos similares que ostentam rótulos 
ecológicos nacionais e europeus;

- Análise das hipóteses de substituição de 
substâncias que suscitam grandes 
preocupações, como, por exemplo:
(a) substâncias que, de acordo com a 
Directiva 67/548/CEE, devam ser 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução, categoria 1 ou 2;
(b) substâncias muito persistentes e muito 
bioacumuláveis, persistentes, 
bioacumuláveis e tóxicas, e substâncias 
com propriedades desreguladoras do 
sistema endócrino.

- Explicação da escolha e âmbito do grupo 
de produtos;

- Explicação da escolha e âmbito do grupo 
de produtos;

- Consideração de eventuais questões 
comerciais;

- Consideração de eventuais questões 
comerciais;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Análise de outros critérios de atribuição 
de rótulos ecológicos;

- Legislação em vigor e iniciativas 
legislativas em curso relacionadas com o 

- Legislação em vigor e iniciativas 
legislativas em curso relacionadas com o 
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sector a que pertence o grupo de produtos; sector a que pertence o grupo de produtos;
- Dados sobre o mercado intracomunitário 
do sector, incluindo as quantidades e o 
volume de negócios;

- Dados sobre o mercado intracomunitário 
do sector, incluindo as quantidades e o 
volume de negócios;

- Potencial actual e futuro de penetração no 
mercado de produtos com rótulo ecológico;

- Potencial actual e futuro de penetração no 
mercado de produtos com rótulo ecológico;

- Extensão e importância global dos 
impactos ambientais associados ao grupo 
de produtos, com base em estudos, novos 
ou existentes, de avaliação do ciclo de 
vida. Podem também ser utilizadas outras 
provas científicas. As questões críticas e 
controversas devem ser aprofundadas e 
avaliadas;

- Extensão e importância global dos 
impactos ambientais associados ao grupo 
de produtos, com base em estudos, novos 
ou existentes, de avaliação do ciclo de 
vida. Podem também ser utilizadas outras 
provas científicas. As questões críticas e 
controversas devem ser aprofundadas e 
avaliadas;

- Referências aos dados e informações 
recolhidos e utilizados na elaboração do 
relatório.

- Referências aos dados e informações 
recolhidos e utilizados na elaboração do 
relatório.

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico para apresentação de 
observações e como referência durante o 
processo de elaboração dos critérios.

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico para apresentação de 
observações e como referência durante o 
processo de elaboração dos critérios.

Or. en

Justificação

Para manter o estatuto de rótulo de excelência ambiental, o rótulo ecológico deverá 
favorecer claramente os produtos e processos de produção isentos de substâncias tóxicas e 
tornar-se um factor de promoção da substituição de substâncias perigosas. 

Alteração 94
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 1 – travessão 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Análise da disponibilidade dos produtos 
pertencentes a um mesmo grupo que não 
contenham substâncias ou preparações 
classificadas como muito tóxicas, tóxicas, 
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perigosas para o ambiente, cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução (CMR), em conformidade 
com a Directiva 67/548/CEE ou a 
Directiva 1999/45/CE, nem às substâncias 
referidas no artigo 57.º do Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006 (REACH).

Or. en

Justificação

De acordo com os critérios específicos previstos para a concessão de uma derrogação aos 
critérios de exclusão relativos a certas substâncias perigosas, é necessário apurar a 
disponibilidade dos produtos do mesmo grupo que não contenham essas substâncias. 

Alteração 95
Antonio De Blasio

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico para apresentação de 
observações e como referência durante o 
processo de elaboração dos critérios.

O relatório preliminar será publicado no 
sítio Internet da Comissão dedicado ao 
rótulo ecológico, que deverá estar 
acessível nas 23 línguas oficiais, para 
apresentação de observações e como 
referência durante o processo de 
elaboração dos critérios.

Or. hu

Justificação

Todas as empresas, de todos os Estados-Membros, devem poder aceder a informação sobre o 
rótulo no sítio oficial na Internet.
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Alteração 96
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a
10% desses produtos;

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder ao melhor quartil (25%)
desses produtos;

Or. en

Justificação

O limite de 10% para os produtos disponíveis no mercado considerados os melhores em 
termos ambientais poria em risco o sistema do rótulo ecológico, que ficaria limitado a 
produtos de nichos de mercado. O verdadeiro objectivo de um sistema de rótulo ecológico 
deve ser a reconversão de uma percentagem maior do mercado. Por isso, o CEFIC propõe o 
estabelecimento de um limite para os produtos equivalente ao melhor quartil (25%) com 
melhor desempenho.

Alteração 97
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a
10% desses produtos;

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder a 20% desses produtos;

Or. en

Justificação

O limite de 10% para os produtos disponíveis no mercado considerados os melhores em 
termos ambientais poria em risco o sistema do rótulo ecológico, que ficaria limitado a 
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produtos de nichos de mercado. O verdadeiro objectivo de um sistema de rótulo ecológico 
deve ser a reconversão de uma percentagem maior do mercado. Por isso, o CEFIC propõe o 
estabelecimento de um limite equivalente a 20% dos produtos com melhor desempenho.

Alteração 98
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a 
10% desses produtos;

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado
interno no momento da sua adopção.

- devem corresponder a uma determinada 
percentagem dos produtos com melhor 
desempenho disponíveis no mercado, 
situada entre 10% e 20%. A percentagem 
exacta será definida caso a caso, de 
acordo com a categoria do produto, com o 
objectivo de premiar e promover os 
produtos mais respeitadores do ambiente 
existentes no mercado e garantir uma 
possibilidade suficiente de escolha de 
produtos com rótulo ecológico para os 
consumidores.

Or. en

Justificação

Premiar apenas 10% dos produtos com melhor desempenho não é viável em todos os grupos 
de produtos. Por isso, ao definirem-se os critérios para cada grupo de produtos, deverá 
definir-se também o nível de ambição exacto, entre 10% e 20%. Os critérios devem ter em 
conta todos os impactos ambientais do produto. 
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Alteração 99
Anders Wijkman

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a 
10% desses produtos;

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida e corresponder aos
produtos com melhor desempenho dentro 
de cada categoria existentes no mercado 
no momento da sua adopção. A 
percentagem deve ser definida caso a 
caso, com o objectivo de premiar os 
produtos mais respeitadores do ambiente 
existentes no mercado, garantindo que a 
possibilidade de escolha de produtos com 
rótulo ecológico seja suficiente para os 
consumidores e que esses produtos 
representem uma parcela decisiva do 
mercado;

Or. en

Justificação

When developing Ecolabel criteria it has to be ensured, that the Ecolabel as a scheme of 
environmental excellence rewards the best products on the market. Of equal importance is 
however, that consumers find a sufficient number of Ecolabel products on the shelves in order 
to really have a choice. Therefore setting Ecolabel criteria always at a level on which the top 
10% of products could apply, might not be appropriate for all product groups. 

It must also be clarified that the selectivity of Ecolabel criteria are established at the moment 
of adoption or revision of criteria and not during the whole validity period of Ecolabel 
criteria. 

Alteração 100
Gyula Hegyi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao - basear-se no desempenho ambiental ao 
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longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a 
10% desses produtos;

longo do ciclo de vida, dos produtos 
existentes no mercado interno no 
momento da sua adopção e corresponder, 
na medida do possível, a 10% desses 
produtos;

Or. en

Justificação

Importa esclarecer que a selectividade dos critérios de atribuição do rótulo ecológico é 
estabelecida no momento da adopção ou revisão desses critérios, e não no decurso da sua 
vigência. O rótulo ecológico é um instrumento de mercado e, portanto, o seu objectivo é a 
colocação dos produtos com este rótulo no mercado europeu, e não a garantia de as 
empresas poderem pedi-lo em qualquer Estado-Membro.

Alteração 101
Satu Hassi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
e corresponder, na medida do possível, a 
10% desses produtos;

- basear-se no desempenho ambiental ao 
longo do ciclo de vida, dos produtos com 
melhor desempenho existentes no mercado 
no momento da sua adopção e 
corresponder, na medida do possível, a 
10% desses produtos;

Or. en

Justificação

Ligada à alteração proposta pelo mesmo autor para o artigo 6.º. Importa esclarecer que a 
selectividade dos critérios de atribuição do rótulo ecológico é estabelecida no momento da 
adopção ou revisão desses critérios, e não no decurso da sua vigência.
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Alteração 102
Johannes Lebech

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- basear-se nos impactos ambientais mais 
significativos do produto, ser expresso, na 
medida do razoável e do possível, através 
dos principais indicadores técnicos de 
desempenho ambiental do produto e ser 
adequado para avaliação de acordo com o 
disposto no presente regulamento; 

- basear-se nos impactos ambientais do 
produto, ser expresso, na medida do 
razoável e do possível, através dos 
principais indicadores técnicos de 
desempenho ambiental do produto e ser 
adequado para avaliação de acordo com o 
disposto no presente regulamento;

Or. en

Justificação

Premiar apenas 10% dos produtos com melhor desempenho não é viável em todos os grupos 
de produtos. Por isso, ao definirem-se os critérios para cada grupo de produtos, deverá 
definir-se também o nível de ambição exacto, entre 10% e 20%. Os critérios devem ter em 
conta todos os impactos ambientais do produto. 

Alteração 103
Elisabetta Gardini

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B

Texto da Comissão Alteração

B. PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO 
NO CASO DE OS CRITÉRIOS TEREM 
SIDO ELABORADOS COM BASE 
NOUTROS SISTEMAS DE 
ROTULAGEM ECOLÓGICA

Suprimido

Será apresentado um único relatório à 
Comissão. Esse relatório incluirá uma 
secção em que se demonstrará que foram 
satisfeitos os requisitos técnicos e em 
matéria de consultas estabelecidos no 
Anexo IA, bem como um projecto de 
proposta de critérios, um manual do 
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utilizador para os utilizadores potenciais 
do rótulo ecológico e para os organismos 
competentes e um manual do utilizador 
para as autoridades responsáveis pela 
adjudicação de contratos públicos.
Se a Comissão considerar que o relatório 
e os critérios cumprem os requisitos 
estabelecidos no Anexo IA, o relatório e o 
projecto de proposta de critérios serão 
publicados para consulta pública no sítio 
Internet da Comissão dedicado ao rótulo 
ecológico durante um período de dois 
meses para apresentação de observações.
Será dada resposta a todas as observações 
apresentadas durante o período de 
consulta pública, indicando se foram 
aceites ou rejeitadas e as razões para tal. 
A Comissão pode adoptar os critérios, sob 
reserva de eventuais alterações efectuadas 
durante o período de consulta pública e 
caso nenhum Estado-Membro solicite 
uma reunião aberta do grupo de trabalho.
Será realizada uma reunião aberta do 
grupo de trabalho sobre o projecto de 
critérios a pedido de um Estado-Membro, 
com a participação de todas as partes 
interessadas, nomeadamente os 
organismos competentes, a indústria 
(incluindo as PME), os sindicatos, os 
retalhistas, os importadores e as 
organizações ambientais e de 
consumidores. A Comissão também 
participa nessas reuniões. 
A Comissão pode adoptar os critérios, sob 
reserva de eventuais alterações efectuadas 
durante o período de consulta pública ou 
durante a reunião do grupo de trabalho. 

Or. en

Justificação

Ao contrário do sistema da “flor” da UE, cujos critérios são estabelecidos com base num 
consenso europeu, a participação dos interessados em fóruns nacionais consultivos em 
matéria de rótulo ecológico e de definição de critérios (como o “Blue Angel” ou “Nordic 
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Swan”) está limitada aos agentes nacionais. O processo restritivo de elaboração de critérios 
a nível nacional constitui um entrave à livre circulação de produtos, podendo alguns desses 
critérios ser considerados proteccionistas.

Alteração 104
Maria Berger

Proposta de regulamento
Anexo II– n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Taxa anual
Os Estados-Membros podem exigir aos 
requerentes, a quem foi atribuído um 
rótulo ecológico, o pagamento de uma 
taxa anual pela utilização desse rótulo ao 
organismo competente que o atribuiu.
O início do período a que a taxa se refere 
deve coincidir com a data de atribuição do 
rótulo ecológico ao requerente.
A taxa anual pode ser calculada de forma 
a que os custos de administração do 
sistema de rotulagem sejam totalmente 
cobertos, considerando-se, para esse 
efeito, tanto as taxas de candidatura como 
as de verificação.

Or. en
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