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PR_COD_Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

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

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

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

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

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

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

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

Alterações a textos legais

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

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação 
de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia (reformulação)
(COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0151),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0277/2008),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar em 9 de Outubro de 2008, nos 
termos do n.º 3 do artigo 80.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta os artigos 80.º-A e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia (A6-
0000/2008),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos anteriores com as referidas alterações, a
proposta se cinge à codificação pura e simples dos textos existentes, sem modificações 
substanciais,

1. Aprova a proposta da Comissão, na redacção resultante da adaptação às recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão, com as alterações que se seguem;

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

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

                                               
1 JO C 77 de 28.3.2002, p. 1.
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Alteração 1

Proposta de directiva
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Proposta de
DIRECTIVA DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
DIRECTIVA DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO
relativa à criação de um quadro para definir 

os requisitos de concepção ecológica dos 
produtos relacionados com o consumo de

energia

relativa à criação de um quadro para definir 
os requisitos de concepção ecológica dos 

produtos 

Os termos "produtos relacionados com o 
consumo de energia" são substituídos por 
"produtos" em todo o texto da proposta e 
começando pelo título.

Or. en

Justificação

Um alargamento limitado do âmbito de aplicação aos produtos relacionados com o consumo
de energia não permitiria realizar o conjunto das possibilidades de melhorias com uma boa 
relação custo-eficácia do impacto ambiental dos produtos, uma vez que somente algumas 
categorias novas de produtos seriam acrescentadas. Além disso, a directiva inclui, de 
qualquer modo, os critérios de escolha dos produtos que serão finalmente tratados pelas 
medidas de execução, nomeadamente as avaliações de impacto, etc.. Por conseguinte, não se 
justifica adicionar uma avaliação prévia relativamente arbitrária. O alargamento do âmbito 
de aplicação além dos produtos relacionados com o consumo de energia ofereceria uma 
maior flexibilidade para dar prioridade aos produtos que têm um impacto ambiental 
significativo e um elevado potencial para se tornarem mais favoráveis ao ambiente. 

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 

(2) As disparidades entre a legislação ou as 
medidas administrativas adoptadas pelos 
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Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de  energia
podem criar entraves ao comércio e 
distorcer a concorrência na Comunidade, 
sendo portanto susceptíveis de impacto 
directo na realização e no funcionamento 
do mercado interno. A harmonização das 
legislações nacionais é o único meio de 
evitar este tipo de entraves ao comércio e a 
concorrência desleal. O alargamento do 
âmbito de aplicação a todos os produtos 
relacionados com o consumo de energia
assegura a harmonização, a nível 
comunitário, dos requisitos de concepção 
ecológica para todos os produtos que sejam 
significativos. 

Estados-Membros no que se refere à 
concepção ecológica dos produtos podem 
criar entraves ao comércio e distorcer a 
concorrência na Comunidade, sendo 
portanto susceptíveis de impacto directo na 
realização e no funcionamento do mercado 
interno.  A harmonização das legislações 
nacionais é o único meio de evitar este tipo 
de entraves ao comércio e a concorrência 
desleal. O alargamento do âmbito de 
aplicação a todos os produtos assegura a 
harmonização, a nível comunitário, dos 
requisitos de concepção ecológica para 
todos os produtos que tenham um impacto 
ambiental significativo e que apresentem 
um potencial significativo de melhoria em 
termos de impacto ambiental.

Or. en

Justificação

Adaptação necessária ao alargamento do âmbito de aplicação a todos os produtos, em 
consonância com a alteração 1.

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os Estados-Membros que entendam 
necessário manter disposições legais 
nacionais, justificadas por razões 
importantes relacionadas com a protecção 
do meio ambiente, ou introduzir novas 
disposições baseadas em novos dados 
científicos relativos à protecção do meio 
ambiente e justificados por problemas 
específicos desses Estados-Membros 
surgidos posteriormente à adopção da 
medida de execução aplicável, poderão 
fazê-lo, desde que o façam nas condições 
estabelecidas nos n.º 4, 5 e 6 do artigo 95.º 

(10) Os Estados-Membros que entendam 
necessário manter disposições legais 
nacionais, justificadas por razões 
importantes relacionadas com a protecção 
do meio ambiente, ou introduzir novas 
disposições baseadas em novos dados 
científicos relativos à protecção do meio 
ambiente e justificados por problemas 
específicos desses Estados-Membros 
surgidos posteriormente à adopção da 
medida de execução aplicável, poderão 
fazê-lo, desde que o façam nas condições 
estabelecidas nos n.ºs 4, 5 e 6 do artigo 95.º 
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do Tratado, que prevêem a notificação 
prévia e a aprovação da Comissão.

do Tratado, que prevêem a notificação 
prévia e a aprovação da Comissão, e desde 
que nenhuma dessas disposições legais 
nacionais comprometa o funcionamento 
do mercado interno.

Or. en

Justificação

A manutenção de disposições nacionais legislativas ou a introdução de novas disposições não 
deverá afectar o bom funcionamento do mercado interno. 

Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A presente directiva deverá 
igualmente favorecer a integração do 
conceito de concepção ecológica ao nível 
das pequenas e médias empresas (PME) e 
das microempresas. Essa integração poderá 
ser facilitada pela ampla disponibilidade e 
fácil acesso à informação relacionada com 
a sustentabilidade dos seus produtos.

(21) A presente directiva deverá 
igualmente favorecer a integração do 
conceito de concepção ecológica ao nível 
das pequenas e médias empresas (PME) e 
das microempresas. Essa integração poderá 
ser facilitada pela ampla disponibilidade e 
fácil acesso à informação relacionada com 
a sustentabilidade dos seus produtos. A 
Comissão deverá, ainda, assegurar um 
apoio financeiro adequado às 
organizações representativas das PME 
europeias, de modo a garantir uma 
participação eficaz das PME e das 
microempresas no Fórum de Consulta 
mencionado no artigo 18.º.

Or. en

Justificação

As PME e as microempresas não dispõem geralmente nem do tempo, nem dos meios 
financeiros e nem das capacidades linguísticas necessárias para contribuir directamente 
para as actividades do Fórum de Consulta. A sua representação deve, por conseguinte, ser 
da responsabilidade das organizações representativas das PME europeias, as quais devem 
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receber apoio financeiro da Comissão para desempenhar essa tarefa. 

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Com base na experiência adquirida 
com a aplicação da presente directiva, a 
Comissão deverá rever a sua 
operacionalização e eficácia e avaliar a 
adequação de alargar o seu âmbito de 
aplicação além dos produtos relacionados 
com o consumo de energia. No quadro 
dessa revisão, a Comissão deve consultar 
os representantes dos Estados-Membros e 
as partes interessadas pertinentes.

(38) Com base na experiência adquirida 
com a aplicação da presente directiva, a 
Comissão deverá rever a eficácia da 
directiva e das suas medidas de execução, 
bem como dos métodos que sustentam a 
preparação das medidas de execução. No 
quadro dessa revisão, a Comissão deve 
consultar os representantes dos Estados-
Membros e as partes interessadas 
pertinentes.

Or. en

Justificação

O alargamento do âmbito de aplicação a todos os produtos conduzirá a uma avaliação mais 
aprofundada de outros parâmetros ambientais para além da eficiência energética. Por este 
motivo, é necessária uma revisão dos métodos de preparação das medidas de execução. Um 
método baseado em vários critérios vai igualmente no sentido da abordagem do ciclo de vida 
preconizado pelo plano de acção para um consumo, uma produção e uma política industrial 
sustentáveis.  O presente considerando está em consonância com o artigo 21.º.

Alteração 6

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. «Produto relacionado com o consumo
de energia» a seguir designado por 
«produto»), qualquer bem que tenha um 
impacto sobre o consumo de energia 
durante a sua utilização, colocado no 
mercado e/ou colocado em serviço na 

1. «Produto», qualquer bem que seja
colocado no mercado e/ou colocado em 
serviço na União Europeia e cujo 
desempenho ambiental possa ser avaliado 
de forma independente.
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União Europeia, incluindo peças a 
incorporar em produtos relacionados com 
o consumo  de energia abrangidos pela 
presente directiva e colocadas no mercado 
e/ou colocadas em serviço como peças 
individuais para utilizadores finais, cujo 
desempenho ambiental possa ser avaliado 
de forma independente.

Or. en

Justificação

Adaptação necessária ao alargamento do âmbito de aplicação a todos os produtos, em 
consonância com a alteração 1.

Alteração 7

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º, a 
Comissão elabora, até 6 de Julho de 2007,
um plano de trabalho que deve ser tornado 
público.

1. Nos termos dos critérios previstos no 
artigo 15.º e após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º, a 
Comissão elabora um plano de trabalho 
que deverá ser tornado público.

O plano de trabalho deve estabelecer, para 
os três anos seguintes, uma lista indicativa 
de grupos de produtos considerados 
prioritários para a adopção de medidas de 
execução.

O plano de trabalho deve estabelecer, para 
os três anos seguintes, uma lista indicativa 
de grupos de produtos considerados 
prioritários para a adopção de medidas de 
execução.

O plano de trabalho é alterado 
periodicamente pela Comissão, após 
consulta do Fórum de Consulta.

O plano de trabalho é alterado 
periodicamente e de três em três anos, no 
mínimo, pela Comissão, após consulta do 
Fórum de Consulta.

Or. en

Justificação

A data referida na primeira frase tornou-se obsoleta e deve, por conseguinte, ser suprimida. 
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Para que, contudo, se possa ter uma referência, sugere-se que a Comissão apresente um novo 
plano de trabalho a um ritmo de três em três anos, no mínimo, de modo a assegurar uma 
melhoria contínua e a segurança do planeamento para o sector da indústria.

Alteração 8

Proposta de directiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Até 2012, a Comissão deve rever a
adequação de alargar a presente directiva 
aos produtos não relacionados com o 
consumo de energia, a eficácia da 
directiva, das respectivas medidas de 
execução e limiar destas, dos mecanismos 
de fiscalização  do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Até 2012, a Comissão deve rever a eficácia 
da directiva e das respectivas medidas de 
execução, dos métodos que sustentam a 
preparação das medidas de execução, 
tendo em vista a cobertura adequada dos 
impactos ambientais dos produtos ao 
longo de todo o seu ciclo de vida, o limiar 
das medidas de execução, dos mecanismos 
de fiscalização do mercado, bem como de 
quaisquer mecanismos de auto-regulação 
estimulados, após consulta do Fórum de 
Consulta referido no artigo 18.º e, se for 
caso disso, apresentar ao Parlamento
Europeu e ao Conselho propostas de 
alteração da presente directiva.

Or. en

Justificação

O alargamento do âmbito de aplicação a todos os produtos conduzirá a uma avaliação mais 
aprofundada de outros parâmetros ambientais para além da eficiência energética. Por 
conseguinte, é necessário prever uma revisão dos métodos de preparação das medidas de 
execução, a fim de abordar não apenas os parâmetros de eficiência energética, mas sim todo 
o ciclo de vida de um produto. Um método baseado em critérios múltiplos estaria em 
consonância com a abordagem do ciclo de vida preconizado pelo plano de acção para um 
consumo, uma produção e uma política industrial sustentáveis. 
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ANEXO: PARECER DO GRUPO CONSULTIVO DOS SERVIÇOS JURÍDICOS DO 
PARLAMENTO EUROPEU, DO CONSELHO E DA COMISSÃO

COM(2008)0151 de  – 2008/0151(COD)

GRUPO CONSULTIVO
DOS SERVIÇOS JURÍDICOS

Bruxelas, 6 de Setembro de 2008

PARECER

À ATENÇÃO  DO PARLAMENTO EUROPEU
DO CONSELHO
DA COMISSÃO

Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à criação de um 
quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos relacionados com 
o consumo de energia
COM(2008)0399 final de 16.7.2008 - 2008/0151 (COD)

Tendo em conta o Acordo Interinstitucional de 28 de Novembro de 2001 para um recurso 
mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos, em particular, o seu ponto 9, o 
Grupo Consultivo composto pelos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e 
da Comissão reuniu-se em 24 de Julho de 2008, nomeadamente, para analisar a proposta em 
epígrafe, apresentada pela Comissão.

Na mesma reunião1, após o exame da proposta de directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho que reformula a Directiva 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 
de Julho de 2005, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção 
ecológica dos produtos que consomem energia e que altera a Directiva do Conselho 
92/42/CEE e as Directivas 96/57/CE e 2000/55/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, o 
Grupo Consultivo constatou, de comum acordo, que, no artigo 20.º, a substituição da palavra 

                                               
1 O Grupo Consultivo dispôs das versões inglesa, francesa e alemã da proposta e trabalhou com base na versão 
inglesa, versão linguística original do diploma em análise.
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"sanções" pela palavra "disposições" e a adição de uma frase final (em que se lê "Os Estados 
Membros notificarão essas disposições à Comissão até à data fixada no nº 1 do artigo 23º, 
devendo também comunicar de imediato qualquer modificação de que sejam objecto") 
deveriam ter sido identificadas através do sombreado cinzento geralmente utilizado para 
assinalar alterações substantivas.

A análise que efectuou, permitiu, assim, ao Grupo Consultivo concluir, de comum acordo, 
que a proposta em apreço não contém outras alterações de fundo que não sejam as nela 
identificadas como tal ou no presente parecer. O Grupo Consultivo verificou ainda que, no 
caso das disposições existentes que se mantêm inalteradas, a proposta se cinge à respectiva 
codificação pura e simples, sem alterações substanciais.

C. PENNERA J.-C. PIRIS C.-F.DURAND
Jurisconsulto Jurisconsulto Director-Geral em exercício
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

"Os nossos actuais padrões de consumo e produção têm um impacto ambiental significativo, 
nomeadamente em termos de emissões de gases com efeito de estufa, poluição e o 
esgotamento dos recursos naturais. Existe uma larga margem de manobra que nos permite 
tornar os nossos hábitos de consumo e produção na Europa mais sustentáveis, sem que isso 
dê origem a custos suplementares para as empresas e os agregados familiares, e obter 
numerosos benefícios." (Comunicado da Comissão Europeia sobre o seu Plano de Acção 
para um consumo, uma produção e uma política industrial sustentáveis, que prevê, 
nomeadamente, requisitos de concepção ecológica para uma maior gama de produtos).

A Directiva-Quadro 2005/32/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de Julho de 
2005, cria um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia e será, a seguir, designada por Directiva «Concepção Ecológica». A 
reformulação proposta da Directiva «Concepção Ecológica» tem por objectivo integrar as 
alterações introduzidas pela Directiva 2008/28/CE1 e alargar o seu âmbito de aplicação, a fim 
de permitir a definição de requisitos comunitários de concepção ecológica aplicáveis também 
a todos os produtos relacionados com o consumo de energia.  Estes requisitos são disposições 
vinculativas estabelecidas pelas medidas de execução e visam garantir que os produtos não 
tenham efeitos prejudiciais sobre o ambiente  

Reformulação

Em primeiro lugar, o relator lamenta que a Comissão proponha apenas uma reformulação 
bastante limitada desta importante directiva, especialmente porque não parecem existir 
quaisquer "alterações substanciais" à directiva que justificariam uma reformulação.  

Aplicabilidade

Na sua reformulação, a Comissão propõe apenas alargar o âmbito de aplicação da directiva 
aos "produtos relacionados com o consumo de energia", definidos como "qualquer bem que 
tenha um impacto sobre o consumo de energia durante a sua utilização", e compromete-se a 
reavaliar, em 2012, em que medida um novo alargamento do âmbito de aplicação seria 
adequado. O relator, por seu lado, propõe o alargamento imediato do âmbito de aplicação a 
todos os produtos, exceptuando os meios de transporte de pessoas ou mercadorias, a fim de 
proporcionar uma maior flexibilidade que permita a adaptação aos futuros desafios e 
prioridades em matéria de ambiente, tais como o uso sustentável dos recursos naturais. De 
acordo com a avaliação de impacto realizada pela Comissão, esta foi, na verdade, considerada 
a melhor opção, enquanto que a opção apresentada na sua proposta não foi sequer avaliada! 

                                               
1 Directiva 2008/28/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de Março de 2008, que altera a Directiva 
2005/32/CE relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de concepção ecológica dos produtos que 
consomem energia, bem como a Directiva 92/42/CEE do Conselho e as Directivas 96/57/CE e 2000/55/CE, no 
que diz respeito às competências de execução atribuídas à Comissão (JO L 81 de 20.3.2008, p. 48).



PR\757446PT.doc 15/15 PE416.577v01-00

PT

O objectivo global da concepção ecológica consiste em melhorar o desempenho ambiental 
dos produtos tendo em vista  o mais baixo custo do ciclo de vida. Presume-se que a maior 
parte dos produtos poderia ter um melhor desempenho com um menor impacto ambiental, 
com os mesmos custos ou com custos apenas ligeiramente mais elevados para os 
consumidores. Um alargamento limitado do âmbito de aplicação aos produtos relacionados 
com o consumo  de energia não permitiria realizar o conjunto das possibilidades de melhorias 
com uma boa relação custo-eficácia do impacto ambiental dos produtos, uma vez que somente 
algumas categorias novas de produtos seriam acrescentadas. 

É, portanto, essencial que o quadro jurídico para a concepção ecológica na UE permita uma 
integração sistemática dos aspectos pertinentes para o ambiente na fase de concepção de todos 
os produtos que apresentam um potencial de melhoria.

O alargamento do âmbito de aplicação da Directiva «Concepção Ecológica» não 
comprometerá o actual processo de aplicação, uma vez que se trata de uma directiva-quadro e 
que uma alteração do âmbito de aplicação não afectaria directamente a escolha dos produtos. 
Cabe à Comissão decidir, de acordo com o procedimento de comitologia, a que produtos se 
deverá aplicar as medidas de execução e quais as prioridades a seguir. Não se justificaria 
adicionar uma avaliação prévia relativamente arbitrária, como o alargamento somente aos 
produtos relacionados com o consumo de energia.

O alargamento do âmbito de aplicação para além dos produtos relacionados com o consumo 
de energia ofereceria uma maior flexibilidade para dar prioridade aos produtos que têm um 
impacto ambiental significativo e um elevado potencial para se tornarem mais favoráveis ao 
ambiente. Isso permitiria fixar requisitos mínimos ambientais para uma gama mais ampla de 
produtos, melhorando assim o seu desempenho ambiental e fornecendo aos consumidores 
uma maior variedade de produtos sustentáveis. 

Em tempos de recursos naturais escassos, os produtos favoráveis ao ambiente e eficientes em 
termos energéticos não beneficiarão apenas os consumidores e o ambiente, mas serão 
também, cada vez mais, determinantes para o sucesso e a competitividade da indústria 
europeia.   

Reexame

A sugestão do relator de alargar, desde já, o âmbito de aplicação a todos os produtos torna 
obsoleta a avaliação da "adequação" de um novo alargamento. Ao mesmo tempo, continua a
ser necessário rever todos os mecanismos da directiva. Para além disso, é conveniente 
verificar a metodologia dos estudos preparatórios para as medidas de execução. O 
alargamento do âmbito de aplicação a todos os produtos conduzirá a uma avaliação mais 
aprofundada de outros parâmetros ambientais para além da eficiência energética. Por este 
motivo, é necessário prever uma revisão dos métodos de preparação das medidas de execução, 
de modo a ter em consideração todo o ciclo de vida de um produto, o que está igualmente em 
consonância com a abordagem do ciclo de vida preconizada pelo plano de acção para um 
consumo, uma produção e uma política industrial sustentáveis.
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