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Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção da 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
(11414/1/2004 – C6-0246/2004 – 2003/0172(COD))

(Processo de co-decisão: segunda leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a posição comum do Conselho (11414/1/2004 – C6-0246/2004),

– Tendo em conta a sua posição em primeira leitura1 sobre a proposta da Comissão ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho (COM(2003)0453)2,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º do Tratado CE,

– Tendo em conta o artigo 62º do seu Regimento,

– Tendo em conta a recomendação para segunda leitura da Comissão do Ambiente, da 
Saúde Pública e da Segurança Alimentar (A6-0000/2005),

1. Aprova a posição comum com as alterações nela introduzidas;

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

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração 1
CONSIDERANDO 2

(2) Os produtos que consomem energia são 
responsáveis por uma grande parte do 
consumo de recursos naturais e de energia 
na Comunidade. Esses produtos têm 
também alguns outros impactos 
significativos a nível ambiental. 
Relativamente à grande maioria de 
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 

(2) Os produtos que consomem energia são 
responsáveis por uma grande parte do 
consumo de recursos naturais e de energia 
na Comunidade. Esses produtos têm 
também alguns outros impactos 
significativos a nível ambiental. 
Relativamente à grande maioria de 
categorias de produtos disponíveis no 
mercado comunitário, podem verificar-se 
graus de impacto ambiental muito 

  
1 Textos Aprovados de 20.4.2004, P5_TA(2004)0302.
2 Ainda não publicada em JO.
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diferentes, ainda que o seu desempenho 
funcional seja semelhante. A bem do 
desenvolvimento sustentável, deve ser 
incentivada a contínua melhoria do 
impacto ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes de impactos negativos 
no ambiente e mediante esforços para 
evitar toda e qualquer transferência de 
poluição, desde que essa melhoria não 
implique custos excessivos.

diferentes, ainda que o seu desempenho 
funcional seja semelhante. A bem do 
desenvolvimento sustentável, deve ser 
incentivada a contínua melhoria do 
impacto ambiental global destes produtos, 
nomeadamente mediante a identificação 
das principais fontes de impactos negativos 
no ambiente e mediante esforços para 
evitar toda e qualquer transferência de 
poluição.

Justificação

Volta a apresentar-se parte da alteração 5 da primeira leitura.

Alteração 2
CONSIDERANDO 4 BIS (novo)

(4 bis) O nº 3 do artigo 95º do Tratado CE 
estipula que a Comissão, nas suas 
propostas, se deve basear num elevado 
nível de protecção do ambiente, tendo 
nomeadamente em conta qualquer nova 
evolução baseada em dados científicos.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 79 da primeira leitura. É necessário chamar a atenção 
para o facto de a obtenção de elevados padrões ambientais ser vinculativa, apesar da base 
jurídica constante do artigo 95º.

Alteração 3
CONSIDERANDO 7

(7) Os requisitos em matéria de concepção 
ecológica devem ser fixados tendo em 
conta os objectivos e as prioridades do 
Sexto Programa Comunitário de Acção em 
matéria de Ambiente, incluindo, conforme 
adequado, os objectivos aplicáveis das 

(7) Os requisitos em matéria de concepção 
ecológica devem ser fixados tendo em 
conta os objectivos e as prioridades do 
Sexto Programa Comunitário de Acção em 
matéria de Ambiente, incluindo os futuros 
objectivos das estratégias temáticas do 6º 
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estratégias temáticas relevantes daquele 
Programa.

Programa de Acção em matéria de 
Ambiente, nomeadamente a estratégia 
temática relativa à utilização sustentável 
dos recursos naturais e a estratégia 
temática para a prevenção e reciclagem 
de resíduos, as recomendações 
formuladas no quadro do ECCP, a 
Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre as alterações climáticas e os 
compromissos constantes do Protocolo de 
Quioto, e, entre outros, os objectivos da 
directiva-quadro relativa à água, da 
directiva-quadro relativa à qualidade do 
ar, da directiva-quadro sobre resíduos, 
bem como os objectivos em matéria de 
substâncias perigosas e persistentes, a 
Convenção OSPAR, a política 
comunitária relativa aos produtos 
químicos e a directiva comunitária 
relativa aos poluentes orgânicos 
persistentes. 

Justificação

Volta a apresentar-se a parte que faltava da alteração 10 da primeira leitura. 

Alteração 4
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, 

(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, 
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permite integrar o ciclo de 
desenvolvimento dos produtos e facilita o 
planeamento de longo prazo das partes 
interessadas.

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 aquando do 
estabelecimento dos requisitos serão 
utilizados quadros de referência 
internacionais.

Justificação

Volta a apresentar-se parte da alteração 25 da primeira leitura.

Alteração 5
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, devem ser utilizadas as normas 
harmonizadas, principalmente quando 
tenham sido estabelecidos marcos de 
referência. 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.
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Alteração 6
CONSIDERANDO 34 BIS (novo)

(34 bis) Considerando que o período de 
tempo requerido para levar a cabo um 
bom processo de avaliação de 
conformidade poderia ser demasiado 
longo quando comparado com o tempo 
normalmente transcorrido desde a 
colocação do produto no mercado até à 
sua venda final ao consumidor, as 
medidas de execução deverão conter 
disposições que permitam aos 
Estados-Membros prever sanções 
proporcionais ao nível de 
não-conformidade dos produtos com os 
requisitos legais e à quantidade de 
produtos consumidores de energia 
não-conformes colocados no mercado 
comunitário, antes de as autoridades 
nacionais estabelecerem restrições à sua 
colocação no mercado.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 29 da primeira leitura.

Alteração 7
CONSIDERANDO 36 BIS (novo)

(36 bis) O disposto no 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 deste Tratado, 
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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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 30 da primeira leitura.

Alteração 8
ARTIGO 2, Nº 7 BIS (novo)

7 bis) "Organismo notificado 
independente": um organismo 
permanente de peritagem designado pelas 
autoridades públicas e independente dos 
interesses económicos, incumbido de 
proceder à verificação por terceiros de 
produtos ou sectores de produtos objecto 
de uma medida de execução.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 37 da primeira leitura.

Alteração 9
ARTIGO 2, Nº 12

12) "Ciclo de vida", fases consecutivas e 
interligadas de um produto consumidor de 
energia, desde a utilização da matéria-
prima até à eliminação final;

12) "Ciclo de vida", fases consecutivas e 
interligadas de um produto consumidor de 
energia, desde a extracção da matéria-
prima até à sua eliminação final;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 40 da primeira leitura.

Alteração 10
ARTIGO 2, Nº 19 BIS (novo)

19 bis) "Referência de concepção 
ecológica": ter como referência o avanço 
dos conhecimentos em matéria de 
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concepção ecológica relativamente a um 
determinado aspecto ambiental. Quando 
pertinente, utilizar-se-ão referências 
internacionais, em particular no caso da 
eficácia energética.

Justificação

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

Alteração 11
ARTIGO 2, Nº 1

1. Quando um Estado-Membro verificar 
que um produto consumidor de energia que 
ostenta a marcação CE referida no artigo 
4.º e é utilizado de acordo com o fim para 
que foi concebido não respeita todas as 
disposições pertinentes da medida de 
execução aplicável, deve exigir-se ao 
fabricante, ou ao seu representante 
autorizado, a transformação do produto 
consumidor de energia num produto que 
cumpra as disposições da medida de 
execução aplicável e/ou da marcação CE, e 
a cessação da infracção nas condições 
impostas pelo Estado-Membro.

1. Quando um Estado-Membro verificar 
que um produto consumidor de energia que 
ostenta a marcação CE referida no artigo 
4.º e é utilizado de acordo com o fim para 
que foi concebido não respeita todas as 
disposições pertinentes da medida de 
execução aplicável, deve exigir-se ao 
fabricante, ou ao seu representante 
autorizado, a transformação do produto 
consumidor de energia num produto que 
cumpra as disposições da medida de 
execução aplicável e/ou da marcação CE, e 
a cessação da infracção nas condições 
impostas pelo Estado-Membro.

Em casos especiais, a autoridade 
competente pode proibir imediatamente a 
venda de um produto no território de um 
Estado-Membro ou em toda a União 
Europeia, até que seja restabelecida a 
conformidade.

Se o incumprimento persistir, o 
Estado-Membro deve decidir restringir ou 
proibir a colocação no mercado e/ou 
colocação em serviço do produto 
consumidor de energia em questão ou 
garantir a sua retirada do mercado.

Se o incumprimento persistir, o 
Estado-Membro deve decidir restringir ou 
proibir a colocação no mercado e/ou 
colocação em serviço do produto 
consumidor de energia em questão ou 
garantir a sua retirada do mercado.
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 50 da primeira leitura.

Alteração 12
ARTIGO 7, Nº 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.

Todo e qualquer produto cuja 
conformidade com os requisitos previstos 
nas medidas de execução suscite sérias 
dúvidas é automaticamente posto à 
consideração dum organismo notificado 
independente.
O organismo notificado independente 
transmitirá o seu parecer fundamentado, 
a fim de permitir uma avaliação atempada 
das medidas de rectificação requeridas, se 
necessário.

Se um produto consumidor de 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 consumidor de 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 consumidor de energia que Se um produto consumidor de energia que 
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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 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.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 52 da primeira leitura.

Alteração 13
ARTIGO 11 BIS (novo)

Artigo 11º bis
Medidas destinadas às PME e às

microempresas
1. Para permitir às PME e às 
micro-empresas conformarem-se com as 
disposições da presente directiva, a 
Comissão cria uma base de dados 
acessível ao público, que inclui, 
nomeadamente, modelos  simplificados de 
análise do ciclo de vida dos produtos, 
simulações de um impacto ambiental 
positivo para cada fase do ciclo de vida, 
bem como os requisitos de concepção 
ecológica a ter em consideração como 
prioridade, a fim de reduzir, quer o 
consumo de energia e de água, quer a 
poluição sonora causada por esses 
produtos.
2. Os Estados-Membros procurarão 
encorajar, em particular através do 
reforço das redes e estruturas de ajuda, as 
PME e as microempresas a desenvolver 
uma atitude ambiental desde a fase de 
concepção do produto e a adaptar-se às 
regulamentações europeias.
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 56 da primeira leitura. É importante ter presente que uma 
pequena empresa (menos de 50 empregados) e mais ainda uma microempresa (menos de 10 
empregados) enfrentam dificuldades particulares, entre as quais, a falta de recursos humanos 
e/ou financeiros para se informarem sobre a regulamentação comunitária em vigor e 
inclusivamente para se conformarem à mesma. Esta é uma realidade económica e social que 
a Comissão não toma suficientemente em consideração na presente proposta. Este novo 
artigo propõe a aplicação de instrumentos específicos para ajudar as PME-MPE a 
comercializarem produtos concebidos de modo ecológico.

Alteração 14
ARTIGO 11 TER (novo)

Artigo 11º ter
Informação aos consumidores

Os fabricantes e distribuidores 
assegurarão que os consumidores de 
produtos de concepção ecológica que 
utilizem energia obtenham, sob a forma 
que julguem adequada, as informações 
necessárias no que respeita:
a) ao impacto ambiental do produto no 
conjunto do ciclo de vida;
b) ao perfil ecológico do produto e às 
vantagens da concepção ecológica;
c) ao seu papel na redução do consumo de 
energia mediante uma utilização 
sustentável do produto;

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 57 da primeira leitura. Esta alteração cria um novo artigo 
sobre o aspecto "informação dos consumidores".

Alteração 15
ARTIGO 12

1. A Comissão adopta medidas de 
execução nos termos do n.º 2 do artigo 
15.º.

1. A Comissão adopta medidas de 
execução nos termos do n.º 2 do artigo 21º, 
no respeito das prioridades ambientais da 
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Comunidade - tais como as fixadas na 
Decisão nº 1600/2002/CE, na Directiva 
2000/60/CE, na Directiva 96/62/CE, na 
Directiva 75/442/CE, 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), 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 de comércio;
(ii) o produto que consome energia deve 
ter um impacto ambiental significativo;
(iii) o produto que consome energia deve 
apresentar um potencial significativo de 
melhoramento relativamente ao impacto 
ambiental;
(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 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;
(v) o eventual impacto sobre as PME ou 
sobre grupos de produtos específicos 
fabricados principalmente por PME deve 
ser tomado em consideração.

2. Um produto consumidor de energia 
abrangido por uma medida de execução 
deve preencher todos os critérios 

2. Se a Comissão tiver razões que 
justifiquem a recusa de adopção de uma 
medida de execução - como, por exemplo, 



PE 353.311v01-00 16/30 PR\551338PT.doc

PT

seguintes: a existência de um acordo voluntário que 
permita alcançar os objectivos da política 
mais rapidamente ou com menores custos 
do que os requisitos obrigatórios e que 
cumpra os critérios de elegibilidade do 
Anexo VII-A  - justificará formalmente a 
sua decisão nesse sentido ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

a) Ter um volume de vendas e de 
comércio na Comunidade superior a 
200000 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 consumidores de 
energia disponíveis no mercado com 
funcionalidade equivalente.
3. Ao considerar se deve elaborar um 
projecto de medida de execução, a 
Comissão deve ter em conta todos os 
pareceres expressos pelo Comité referido 
no artigo 15.º e ainda atender:

3. As medidas de execução deverão fixar 
os requisitos de concepção ecológica, nos 
termos do anexo I e/ou II.

a) Às prioridades ambientais 
comunitárias fixadas na Decisão 
1600/2002/CE ou no Programa Europeu 
sobre Alterações Climáticas (PEAC);

Serão introduzidos requisitos específicos 
de concepção ecológica quanto a 
determinados aspectos ambientais com 
um impacto ambiental significativo. 

b) À auto-regulação pertinente, tal como 
acordos voluntários ou outras medidas 

As medidas de execução poderão também 
determinar não ser necessário qualquer 
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tomadas pela indústria. requisito de concepção ecológica para 
certos parâmetros de concepção ecológica 
referidos na parte 1 do anexo I. 

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

4. As medidas de execução incluirão os 
elementos enumerados no anexo VII e 
definirão objectivos quantitativos para os 
níveis de verificação aleatória por parte 
de terceiros, verificação essa que 
antecederá a distribuição, bem como 
disposições relativas à prestação regular 
de informações por parte dos 
Estados-Membros à Comissão sobre essas 
actividades. A percentagem de produtos a 
testar será fixada de acordo com a 
situação de mercado dos produtos.

a) Considerar o ciclo de vida do produto 
consumidor de 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.
5. As medidas de execução devem 
preencher todos os critérios seguintes:

5. As medidas de execução serão sujeitas 
a revisão e, se necessário, adaptação aos 
progressos técnicos de três em três anos.

a) Não ter um impacto negativo 
significativo sobre a funcionalidade do 
produto, na perspectiva do utilizador;
b) Não afectar negativamente a saúde, a 
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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.
6. As medidas de execução devem fixar 
requisitos de concepção ecológica, nos 
termos dos Anexos I e/ou II.

6. Ao elaborar as normas, a Comissão 
terá em conta a experiência adquirida no 
estabelecimento do rótulo ecológico a 
nível da UE.

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.
7. Os requisitos são formulados de modo a 
garantir que as autoridades de vigilância 
do mercado possam verificar se os 
produtos consumidores de energia 
cumprem os requisitos da medida de 
execução. Esta deve especificar se a 
verificação pode ser realizada 
directamente no produto consumidor de 
energia ou através da documentação 
técnica.
8. As medidas de execução devem incluir 
os elementos enumerados no Anexo VII.
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9. Os estudos e análises pertinentes 
utilizados pela Comissão na elaboração 
das medidas de execução devem ser 
tornados públicos.
10. Sempre que oportuno, uma medida de 
execução com requisitos de concepção 
ecológica é acompanhada de orientações 
sobre o equilíbrio dos diferentes aspectos 
ambientais, a adoptar pela Comissão nos 
termos do n.º 2 do artigo 15.º.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 58 da primeira leitura.

Alteração 16
ARTIGO 13, Nº 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 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, tais como 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, durante o 
mesmo período, 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, 
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como princípio geral, ser reduzido ao 
mínimo tecnicamente possível.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 59 da primeira leitura.

Alteração 17
ARTIGO 13 BIS (novo)

Artigo 13º bis
Derrogações

Ao abordar problemas ambientais de 
natureza local ou legislação ambiental em 
vigor a nível nacional, a presente directiva 
não afectará o direito de os Estados-
membros manterem ou introduzirem, nos 
termos do Tratado, disposições mais 
exigentes sobre o fabrico, a importação, a 
venda e o consumo de produtos que 
consomem energia que os Estados-
Membros considerem necessárias para 
conseguir um nível elevado de protecção 
do meio ambiente e da saúde pública e a 
segurança do abastecimento energético, 
desde que essas disposições não 
prejudiquem as normas estabelecidas na 
presente directiva.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 61 da primeira leitura.

Alteração 18
ARTIGO 13 TER (novo)

Artigo 13º ter
Comité de peritos independentes

Será estabelecido um comité de peritos 
independentes para fins de definição de 
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valores de referência, análises 
independentes e apoio à Comissão no 
estabelecimento dos requisitos de 
concepção ecológica das medidas de 
execução. Este comité pode fazer parte 
das agências existentes ou constituir uma 
nova estrutura, desde que se disponha de 
conhecimentos técnicos independentes em 
todos os aspectos ambientais potenciais. 
Este comité será dotado dos necessários 
recursos financeiros, uma parte dos quais 
poderá provir do programa "Energia 
inteligente para a Europa".

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 62 da primeira leitura.

Alteração 19
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 que contribuirá, 
nomeadamente, para a definição e revisão 
das medidas de execução e para a 
avaliação das medidas de auto-regulação 
e de criação de mecanismos de vigilância 
do mercado eficazes e apropriados. O 
regulamento interno do fórum será 
elaborado pela Comissão.
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Justificação

Voltam a apresentar-se as alterações 63 e 24 da primeira leitura.

Alteração 20
ARTIGO 16

Os Estados-Membros determinam as 
sanções aplicáveis à violação das 
disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva. Essas 
sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros determinam as 
sanções aplicáveis à violação das 
disposições nacionais adoptadas em 
execução da presente directiva. Essas 
sanções devem ser efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas, tomando em 
consideração o grau de falta de 
conformidade e as quantidades de 
produtos não conformes colocados no 
mercado da Comunidade antes de os 
Estados-Membros os terem proibido. Em 
conformidade com a prática nacional, as 
sanções contribuirão totalmente para o 
financiamento das actividades das 
autoridades de controlo.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 64 da primeira leitura.

Alteração 21
ANEXO I, PARTE 3, Nº 2, PARÁGRAFOS 1 BIS E 1 TER (novos)

Para estabelecer o quadro de referência, 
será realizada uma avaliação de todos os 
aspectos ambientais de um produto 
representativo ao longo do seu ciclo de 
vida, pressupondo de forma realista que 
ele será utilizado em condições normais e 
para os fins previstos. O processo de 
avaliação e a medida de execução 
incluirão, em particular, elementos 
enumerados na parte 2.
Com base nessa avaliação, a Comissão e o 
comité de peritos independentes, com a 
cooperação dos fabricantes, que 
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facultarão dados, estabelecerá a 
referência de concepção ecológica do 
produto que consome energia em causa.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 66 da primeira leitura.

Alteração 22
ANEXO II, INTRODUÇÃO

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica têm como objectivo melhorar um 
determinado aspecto ambiental do produto. 
Podem consistir em requisitos de consumo 
reduzido de determinado recurso, tais 
como limites de utilização desse recurso 
nas várias fases do ciclo de vida do 
produtor consumidor de energia, quando 
seja adequado (por exemplo, limites de 
consumo de água na fase de utilização, ou 
das quantidades de determinado material 
incorporado no produto, ou ainda nas 
quantidades mínimas exigidas de material 
reciclado).

Os requisitos específicos de concepção 
ecológica têm como objectivo melhorar um 
determinado aspecto ambiental do produto. 
Podem consistir em requisitos de consumo 
reduzido de determinado recurso, tais 
como limites de utilização desse recurso 
nas várias fases do ciclo de vida do 
produtor consumidor de energia, quando 
seja adequado (por exemplo, limites de 
consumo de água na fase de utilização, ou 
das quantidades de determinado material 
incorporado no produto, ou ainda nas 
quantidades mínimas exigidas de material 
reciclado).

Dada a urgência de medidas de eficácia 
energética, serão adoptadas medidas para 
estabelecer requisitos de concepção 
específicos de maneira directa, à margem 
dos outros aspectos ambientais objecto de 
avaliação.

Ao elaborar as medidas de implementação 
que fixam os requisitos específicos de 
concepção ecológica nos termos do artigo 
12.º, a Comissão, conforme aplicável ao 
produto que consome energia abrangido 
pela medida de execução, os parâmetros de 
concepção ecológica pertinentes entre os 
parâmetros referidos no Anexo I, Parte 1, 
e, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º, fixará 
os níveis desses requisitos do seguinte 
modo:

Ao elaborar as medidas de implementação 
que fixam os requisitos específicos de 
concepção ecológica nos termos do artigo 
12.º, a Comissão, conforme aplicável ao 
produto que consome energia abrangido 
pela medida de execução, os parâmetros de 
concepção ecológica pertinentes entre os 
parâmetros referidos no Anexo I, Parte 1, 
e, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º, fixará 
os níveis desses requisitos do seguinte 
modo:
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Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 67 da primeira leitura.

Alteração 23
ANEXO II, Nº 1

1. Uma análise técnica, ambiental e 
económica selecciona um número de 
modelos representativos do produto 
consumidor de 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 
consumidor de 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.

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 reduzir o 
impacto ambiental do produto.

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 
consumidores de 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 
consumidor de 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 

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 
consumidores de 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 
consumidor de 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 
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níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos 
consumidores de energia considerados. As 
despesas de funcionamento cobrem, 
sobretudo, o consumo de energia e as 
despesas adicionais com outros recursos 
(como água ou detergente).

níveis das opções técnicas de melhoria, 
descontadas ao longo do tempo de vida dos 
modelos representativos de produtos 
consumidores de 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.

No processo de estabelecimento 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 regularmente. Os 
custos externos das emissões de dióxido 
de carbono podem ser incluídos no 
cálculo de referência.

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

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

Justificação

Volta a apresentar-se parte da alteração 67 da primeira leitura.

Alteração 24
ANEXO VII BIS (novo)

ANEXO VII bis
Critérios mínimos de elegibilidade 
aplicáveis às iniciativas de auto-regulação 
no contexto da presente directiva
1. Requisitos legais de base
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As iniciativas de auto-regulação 
observarão todas as disposições do 
Tratado CE (em particular, em matéria de 
mercado interno e de concorrência), bem 
como os compromissos internacionais 
assumidos pela Comunidade, incluindo as 
normas multilaterais em matéria 
comercial.
As iniciativas de auto-regulação estarão 
abertas à participação de operadores de 
países terceiros, tanto na fase 
preparatória, como nas fases de execução.
2. Valor acrescentado
As iniciativas de auto-regulação devem 
produzir valor acrescentado (mais do que 
a manutenção do 'status quo') em termos 
de um melhor desempenho ambiental 
global dos produtos que consomem 
energia.
3. Representatividade
O sector industrial e respectivas 
associações que sejam partes numa acção 
de auto-regulação devem representar uma 
grande maioria do sector económico 
relevante, com o menor número possível 
de excepções. Será, todavia, necessário 
garantir o respeito pelas regras de 
concorrência.
4. Objectivos quantificados e escalonados
Os objectivos definidos pelas partes são 
enunciados de forma clara e inequívoca, 
partindo de uma base de referência bem 
definida. Se a iniciativa de auto-regulação 
abranger um vasto período de tempo, 
deverão ser incluídos objectivos 
intercalares. O cumprimento dos 
objectivos finais e intercalares deverá 
poder ser avaliado de forma acessível e 
credível através de indicadores claros e 
fiáveis. A informação relativa à 
investigação, bem como os dados 
científicos e tecnológicos de carácter geral 
deverão facilitar o desenvolvimento desses 
indicadores.
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5. Participação da sociedade civil
Visando garantir a transparência, as 
iniciativas de auto-regulação devem ser 
publicitadas, nomeadamente através da 
utilização da Internet e de outros meios 
electrónicos de divulgação da informação.
O mesmo se aplica aos relatórios de 
vigilância intercalares e finais. As partes -
nomeadamente, o sector industrial, as 
ONG operantes no domínio ambiental e 
as associações de consumidores - devem  
ter a possibilidade de apresentar 
comentários sobre uma iniciativa de 
auto-regulação.
6. Vigilância e informação
As iniciativas de auto-regulação devem 
incluir um sistema de vigilância bem 
concebido, em que as responsabilidades 
do sector industrial e dos verificadores 
independentes estejam claramente 
definidas. Os serviços da Comissão, em 
parceria com as partes na iniciativa de 
auto-regulação, serão convidados a 
proceder à vigilância do cumprimento dos 
objectivos. 
O plano de vigilância e informação 
deverá ser pormenorizado, transparente e 
objectivo. Cabe aos serviços da Comissão, 
assistidos pelo comité referido no artigo 
14º, avaliar do cumprimento dos 
objectivos subjacentes.
7. Relação custo-eficácia da gestão de 
uma iniciativa de auto-regulação
Os custos de gestão das iniciativas de 
auto-regulação, em particular no que 
respeita à vigilância, não deverão 
conduzir a encargos administrativos 
desproporcionados quando comparados 
com os seus objectivos e com outros 
instrumentos disponíveis.
8.  Sustentabilidade
As iniciativas de auto-regulação serão 
conformes aos objectivos enunciados na 
presente directiva, incluindo a abordagem 
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integrada, e devem ser coerentes com as 
dimensões económica e social do 
desenvolvimento sustentável. A protecção 
dos interesses dos consumidores (saúde, 
qualidade de vida ou interesses 
económicos) deverá ser igualmente 
integrada.
9. Compatibilidade dos incentivos
Caso existam outros factores e incentivos 
- pressão do mercado, impostos e 
legislação a nível nacional – que enviem 
sinais contraditórios aos participantes no 
compromisso assumido, é pouco provável 
que as iniciativas de auto-regulação 
produzam os resultados previstos. A 
coerência política é essencial neste 
contexto e será tida em conta aquando da 
avaliação da eficácia da iniciativa.

Justificação

Volta a apresentar-se a alteração 73 da primeira leitura.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em Junho de 2004, sob a presidência irlandesa, o Conselho chegou a um acordo político sobre 
a proposta de directiva relativa à definição dos requisitos de concepção ecológica dos 
produtos que consomem energia. A versão final da posição comum foi adoptada pelo 
Conselho em 29 de Novembro e transmitida ao Parlamento Europeu por carta de 13 de 
Dezembro de 2004. 

Na sua primeira leitura, o Parlamento adoptou 78 alterações a esta importante 
directiva-quadro cujo objectivo é reduzir o impacto negativo sobre o ambiente dos produtos 
que consomem energia durante todo o ciclo de vida destes produtos. As principais questões 
tratadas nestas alterações eram as disposições relativas às medidas de execução, o 
estabelecimento de um plano de trabalho, o papel da auto-regulação, a criação de um comité 
de concepção ecológica, as opções em matéria de avaliação da conformidade, os requisitos 
(gerais/específicos) de concepção ecológica, um sistema credível de vigilância do mercado, o 
apoio às PME e a informação dos consumidores, bem como a inclusão de uma cláusula de 
revisão e uma dupla base jurídica. 

Em termos quantitativos, a Comissão aceitou cerca de um terço das alterações do Parlamento 
(23 alterações integradas na totalidade, no essencial, parcialmente ou nos seus princípios). O 
Conselho seguiu a mesma abordagem na sua posição comum. Uma análise mais atenta revela 
contudo que só algumas propostas importantes foram tidas em conta na posição comum. 

Estas propostas dizem particularmente respeito aos mecanismos de vigilância do mercado 
(artigo 3º), ao estabelecimento de um plano de trabalho (artigo 13º), à criação de um fórum 
consultivo semelhante ao comité de concepção ecológica proposta pelo Parlamento (artigo 
14º) e à cláusula de revisão relativa à eficácia da directiva e das suas medidas de execução, 
dos mecanismos de vigilância do mercado e de qualquer medida relevante de auto-regulação 
aconselhada (artigo 19º). 

A posição comum do Conselho rejeita contudo o princípio de uma verificação por terceiros no 
âmbito do procedimento de avaliação da conformidade e insiste na inclusão de normas e de 
sistemas de gestão ecológica (artigo 7º). Além disso, o Conselho não retoma elementos da 
abordagem "top runner" de inspiração japonesa (anexo II), continua a ser vago quanto ao 
papel da auto-regulação (apesar do novo considerando 16), rejeita a dupla base jurídica e 
qualquer possibilidade de derrogações e não prevê medidas específicas a favor das PME.

Isto é manifestamente insuficiente, principalmente porque se trata de uma directiva-quadro, 
em que o Conselho e o Parlamento delegam importantes poderes na Comissão e no comité de 
regulamentação que a assiste. A proposta de directiva prevê mesmo a transferência para o 
procedimento de comitologia de três directivas previamente abrangidas pelos processos de 
cooperação ou de co-decisão. 

O relator propõe portanto que sejam novamente apresentadas alterações cujo objectivo 
consiste em definir mais claramente o papel das medidas de auto-regulação, reforçar as 
condições aplicáveis à avaliação da conformidade, exigir que a Comissão proponha medidas 
de execução e clarifique a natureza das medidas que são de esperar, conceder um apoio 
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acrescido às PME e prever acções de informação e sensibilização dos consumidores. 

Além disso, o relator não se conforma com a nova formulação que o Conselho apresenta do 
artigo 12º. Efectivamente, os múltiplos critérios nele estabelecidos não facilitarão a tarefa da 
Comissão quanto tiver de tomar medidas de execução para aplicação pelas empresas a fim de 
melhorar o desempenho ambiental global de produtos que consomem energia ao longo de 
todo o seu ciclo de vida. 

Finalmente, o relator, mesmo que queira manter o artigo 95º do Tratado como única base 
jurídica desta proposta de directiva, acatando assim o parecer da Comissão dos Assuntos 
Jurídicos de 26 de Fevereiro de 2004, considera que devem prever-se derrogações para que os 
Estados-Membros possam ter em conta os problemas ambientais que diferem frequentemente 
de uma região europeia para outra. O artigo 13º bis que volta a ser apresentado, visa este 
objectivo. 


