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REGULAMENTO (CE) N.o 1785/2001 DA COMISSÃO
de 11 de Setembro de 2001
que estabelece os valores forfetários de importação para a determinação do preço de entrada de
certos frutos e produtos hortícolas
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3223/94 da Comissão,
de 21 de Dezembro de 1994, que estabelece regras de execução
do regime de importação dos frutos e dos produtos hortícolas (1), com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1498/98 (2), e, nomeadamente, o n.o 1 do seu
artigo 4.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O Regulamento (CE) n.o 3223/94 prevê, em aplicação
dos resultados das negociações comerciais multilaterais
do Uruguay Round, os critérios para a fixação pela
Comissão dos valores forfetários de importação dos
países terceiros, relativamente aos produtos e períodos
que especifica no seu anexo.

Em aplicação dos supracitados critérios, os valores forfetários de importação devem ser fixados nos níveis constantes em anexo,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Artigo 1.o
Os valores forfetários de importação referidos no artigo 4.o do
Regulamento (CE) n.o 3223/94 são fixados como indicado no
quadro constante do anexo.
Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor em 12 de Setembro de
2001.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1) JO L 337 de 24.12.1994, p. 66.
(2) JO L 198 de 15.7.1998, p. 4.
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ANEXO
do regulamento da Comissão, de 11 de Setembro de 2001, que estabelece os valores forfetários de importação
para a determinação do preço de entrada de certos frutos e produtos hortícolas
(EUR/100 kg)
Código NC

0702 00 00
0707 00 05
0709 90 70
0805 30 10

0806 10 10
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

0808 20 50
0809 30 10, 0809 30 90
0809 40 05

Código
países terceiros (1)

Valor forfetário
de importação

052
999
052
999
052
999
388
524
528
999
052
999
052
388
400
512
528
804
999
052
999
052
999
052
060
064
066
068
094
999

73,7
73,7
116,0
116,0
80,8
80,8
77,3
64,2
56,3
65,9
67,5
67,5
127,6
75,7
89,0
69,6
63,2
78,9
84,0
102,4
102,4
113,7
113,7
67,5
55,9
49,9
62,5
49,3
49,0
55,7

(1) Nomenclatura dos países fixada pelo Regulamento (CE) n.o 2032/2000 da Comissão (JO L 243 de 28.9.2000, p. 14).
O código «999» representa «outras origens».
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REGULAMENTO (CE) N.o 1786/2001 DA COMISSÃO
de 11 de Setembro de 2001
que altera o Regulamento (CEE) n.o 1722/93 que determina as normas de execução dos Regulamentos (CEE) n.o 1766/92 e (CEE) n.o 1418/76 do Conselho no que respeita às restituições à
produção no sector dos cereais e do arroz
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(2)

Esta hora limite pode dar lugar a pedidos especulativos
de certificados de restituição a antecipar no sentido da
baixa uma eventual alteração do montante da restituição.

(3)

Convém, por conseguinte, adiantar a hora limite de
apresentação dos pedidos de certificado para as 15
horas, hora de Bruxelas.

(4)

As medidas previstas no presente regulamento estão em
conformidade com o parecer do Comité de Gestão dos
Cereais,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CEE) n.o 1766/92 do
Conselho, de 30 de Junho de 1992, que estabelece a organização comum no sector dos cereais (1), com a última redacção
que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1666/2000 (2), e,
nomeadamente, o n.o 3 do seu artigo 7.o,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 3072/95 do Conselho,
de 22 de Dezembro de 1995, que estabelece a organização
comum de mercado do arroz (3), com a última redacção que
lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.o 1667/2000 (4), e,
nomeadamente, a alínea e) do seu artigo 8.o,

ADOPTOU O PRESENTE REGULAMENTO:

Considerando o seguinte:

No n.o 1 do artigo 5.o do Regulamento (CEE) n.o 1722/93, os
termos «17 horas» são substituídos por «15 horas».

O Regulamento (CEE) n.o 1722/93 da Comissão (5) prevê
no seu artigo 5.o que, se o fabricante pretender pedir
uma restituição, o pedido deve ser apresentado em qualquer dia útil antes das 17 horas, hora de Bruxelas.

(1)

Artigo 1.o

Artigo 2.o
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da
sua publicação no Jornal Oficial das Comunidades Europeias.

O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e directamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 11 de Setembro de 2001.
Pela Comissão
Franz FISCHLER

Membro da Comissão

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

JO
JO
JO
JO
JO

L
L
L
L
L

181
193
329
193
159

de
de
de
de
de

1.7.1992, p. 21.
29.7.2000, p. 1.
30.12.1995, p. 18.
29.7.2000, p. 3.
1.7.1993, p. 112.
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COMISSÃO
DECISÃO DA COMISSÃO
de 22 de Agosto de 2001
que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário aos
computadores pessoais
[notificada com o número C(2001) 2584]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/686/CE)
A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

(5)

Importa rever a definição do grupo de produtos e os
critérios ecológicos estabelecidos pela Decisão 1999/
205/CE, por forma a ter em conta os progressos do
mercado.

(6)

Importa adoptar uma nova decisão da Comissão que
estabeleça critérios ecológicos específicos para este
grupo de produtos, os quais serão válidos por três anos.

(7)

Importa que, durante um período não superior a 12
meses, tanto os novos critérios estabelecidos pela
pesente decisão como os estabelecidos pela Decisão
1999/205/CE sejam igualmente válidos, de modo a dar
tempo às empresas a cujos produtos tiver sido atribuído
o rótulo ecológico antes da adopção desta nova decisão
de tornarem os seus produtos conformes com os novos
critérios.

(8)

As medidas estabelecidas na pesente decisão foram definidas e adoptadas segundo os processos relativos ao
estabelecimento dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico, em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000.

(9)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do comité instituído nos
termos do artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 1980/
/2000,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000,
relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de
rótulo ecológico (1) e, nomeadamente, os seus artigos 3.o, 4.o e
6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 dispõe
que pode ser atribuído o rótulo ecológico aos produtos
cujas características lhes permitam contribuir significativamente para melhorar determinados aspectos fundamentais do ambiente.

(2)

O artigo 4. do Regulamento (CE) n. 1980/2000 prevê
o estabelecimento de critérios específicos de atribuição
de rótulo ecológico por grupos de produtos.

(3)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico,
bem como dos requisitos de avaliação e verificação relacionados com aqueles critérios, em tempo útil, antes do
final do período de validade dos critérios especificados
para cada grupo de produtos, após o que será apresentada uma proposta de prorrogação, anulação ou revisão.

(4)

Através da Decisão 1999/205/CE (2), a Comissão estabeleceu critérios ecológicos de atribuição do rótulo ecológico comunitário aos computadores pessoais que, nos
termos do artigo 3.o da referida decisão, são válidos até
28 de Fevereiro de 2002.

o

(1) JO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 70 de 17.3.1999, p. 46.

o

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Entende-se por grupo de produtos «computadores pessoais» (a
seguir designado como «grupo de produtos»):
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Computadores pessoais:

Unidades centrais de
Processamento:

Computadores destinados a
utilização num local fixo,
como uma secretária, e
compreendendo uma unidade
central de processamento, um
teclado
e
um
monitor.
Incluem-se igualmente computadores cujos monitor e
unidade central estão combinados numa caixa única;
Unidades centrais de processamento para utilização com
computadores pessoais;

L 242/5
Artigo 3.o

A definição do grupo de produtos e os critérios aplicáveis ao
mesmo serão válidos por um período de três anos a contar da
data em que a presente decisão começar a produzir efeitos. Se
não forem adoptados critérios ecológicos revistos antes do
termo deste período, a sua validade será prolongada por um
ano.
A definição do grupo de produtos e os critérios estabelecidos
pela Decisão 1999/205/CE terão o seu período de validade
alargado até 12 meses após a data em que a presente decisão
começar a produzir efeitos.
Artigo 4.o

Monitores:

Monitores para utilização com
computadores pessoais;

Para efeitos administrativos, o número de código atribuído ao
presente grupo de produtos é «013».

Teclados:

Teclados para utilização com
computadores pessoais.

Artigo 5.o

Artigo 2.o
O comportamento ecológico do grupo de produtos definido no
artigo 1.o será avaliado em função dos critérios ecológicos
específicos constantes do anexo.

Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 22 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão
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ANEXO
ENQUADRAMENTO
Para terem direito ao rótulo ecológico, um computador pessoal, uma unidade central de processamento, um monitor ou
um teclado (qualquer um deles a seguir referido como «produto» deve integrar-se no grupo de produtos definido no artigo
1.o e cumprir os seguintes critérios deste anexo (cada parte individual, com excepção do rato, pode requerer o rótulo
ecológico):
Unidade central de
processamento

Economia de energia: unidade central

Monitor

X
X

X

Prolongamento da vida útil: monitor

Ruído

X

X

Teor de mercúrio no monitor LCD
(visor de cristal líquido)

Computador pessoal

X

Economia de energia: monitor
Prolongamento da vida útil: unidade
central

Teclado

X

X

X
(quando aplicável)

X
(quando aplicável)

X

X

Emissões electromagnéticas

X

Recolha e reciclagem

X

Instruções de utilização

X

X

Declaração ambiental

X

X

X

X
X
X
(quando aplicável) (quando aplicável) (quando aplicável)
X
X
(quando aplicável) (quando aplicável)
X

X

Conforme se indica nos critérios, serão realizados, aquando do pedido, ensaios por laboratórios que cumpram os
requisitos gerais constantes da norma EN ISO 17025. Sempre que necessário, podem utilizar-se outros métodos de ensaio
desde que aceites pelo organismo competente que avalia o pedido. Na falta de referência a ensaios, ou se a referência
disser respeito à verificação ou monitorização, os organismos competentes devem basear-se, conforme o caso, em
declarações e documentos fornecidos pelo requerente e/ou em verificações independentes.
Os presentes critérios destinam-se, em especial, a promover:
— a redução dos danos ou riscos ambientais relacionados com a utilização da energia (aquecimento do planeta,
acidificação, esgotamento de fontes não renováveis), diminuindo o consumo de energia,
— a redução dos danos ambientais relacionados com a utilização dos recursos naturais, encorajando a intermutabilidade
dos componentes, bem como a reciclabilidade e durabilidade dos computadores,
— a redução dos danos ou riscos ambientais relacionados com a utilização de substâncias perigosas, diminuindo essa
utilização.
Os critérios encorajam a utilização da melhor prática (utilização optimizada em termos ambientais) e o aumento da
consciencialização ambiental dos consumidores. Além disso, a marcação dos componentes de plástico constitui um
incentivo à reciclagem do produto.
Os critérios são estabelecidos a níveis que promovem a rotulagem dos computadores pessoais com impacto ambiental
menos acentuado.

12.9.2001

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

Recomenda-se aos organismos competentes que, na avaliação dos pedidos e da conformidade com os critérios definidos
no presente anexo, tenham em conta a aplicação de sistemas de gestão ambiental reconhecidos, nomeadamente o EMAS
ou a norma ISO 14001. (nota: não é obrigatório aplicar os referidos sistemas de gestão).
CRITÉRIOS ECOLÓGICOS

1. ECONOMIA DE ENERGIA
Unidade central de processamento
a) A unidade central do computador deve cumprir os requisitos Energy Star (1) aplicáveis ao consumo de energia.
O requerente deve apresentar um certificado em como o nível de consumo de energia da unidade central de processamento com a qual o
computador pessoal se encontra equipado foi medido segundo o processo constante do protocolo de acordo Energy Star aplicável aos
computadores. O certificado deve indicar o consumo de energia medido.
b) O computador deve comportar o modo de espera (sleep state) ACPI S3 (2) (suspensão para memória RAM), para
consumo mínimo de energia (inferior a 5 watts). Deve poder sair («despertar») deste modo em resposta a um comando
por qualquer das seguintes vias:
— modem,
— ligação à rede,
— acção do teclado ou do rato.
A passagem automática da actividade para o modo de espera ACPI S3 deve verificar-se num período máximo de 30
minutos de inactividade. O fabricante deve activar este mecanismo, mas o utilizador deve poder desactivá-lo.
O requerente deve apresentar um certificado em como o nível de consumo de energia no modo ACPI S3 foi medido segundo o processo
constante do protocolo de acordo Energy Star aplicável aos computadores. O certificado deve indicar o consumo de energia medido neste
modo.
c) O consumo de energia com a unidade central inactiva não deve exceder 2 watts. Neste contexto, o modo de
inactivação é o estado obtido por meio do comando de paragem (shut down) do computador.
O requerente deve apresentar um certificado em como o nível de consumo de energia no modo de inactivação foi medido segundo o
processo constante do protocolo de acordo Energy Star aplicável aos computadores. O certificado deve indicar o consumo de energia
medido neste modo.
Monitor
a) O consumo de energia do monitor em modo de espera (3) deve ser inferior ou igual a 10 watts. A passagem
automática do modo de actividade para o modo de espera deve verificar-se ao cabo de um máximo de 15 minutos de
inactividade. O fabricante deve activar este mecanismo, mas o utilizador deve poder desactivá-lo.
b) O consumo de energia do monitor em modo de espera prolongada (4) deve ser inferior ou igual a 5 watts. A passagem
automática da actividade para o modo de espera deve verificar-se ao cabo de um máximo de 30 minutos de
inactividade. O fabricante deve activar este mecanismo, mas o utilizador deve poder desactivá-lo.
O requerente deve apresentar um certificado em como o nível de consumo de energia em ambos estes modos de espera foi medido
segundo o processo constante do protocolo de acordo Energy Star aplicável aos computadores. O certificado deve indicar o consumo de
energia medido em ambos estes modos.

2. PROLONGAMENTO DA VIDA ÚTIL
Unidade central de processamento
a) O fabricante deve oferecer uma garantia comercial de pelo menos três anos para o funcionamento da unidade central
de processamento com a qual o computador pessoal se encontra equipado. A garantia é válida a partir da data de
entrega ao consumidor.
b) O computador deve ser concebido de modo a que a memória possa ser mudada.
(1)
(2)
(3)
(4)

Ver definição da United States Environmental Protection Agency (agência de protecção ambiental dos Estados Unidos).
ACPI: Advanced Configuration and Power Interface (configuração avançada e interface de energia).
Ver definição actual da Energy Star de modo first low power ou sleep.
Ver definição actual da Energy Star de modo second low power ou deep sleep.
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c) O computador deve ser concebido de modo a que o disco rígido e, conforme os casos, o leitor de CD ou de DVD
possam ser mudados.
d) Devem ser fornecidas, no mínimo, duas tomadas para ligação directa de equipamento periférico adicional, como
scanners e dispositivos de back-up (cópia de segurança).
O requerente deve declarar a conformidade do produto a estes requisitos.
Monitor
O fabricante deve oferecer uma garantia comercial de pelo menos três anos para o funcionamento do monitor com o qual
o computador pessoal se encontra equipado. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a este requisito.
3. TEOR DE MERCÚRIO NUM MONITOR LCD (VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO)
O sistema de iluminação de fundo do monitor LCD não deve conter, em média, mais de 3 mg de mercúrio por lâmpada.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a este requisito.
4. RUÍDO
Em conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296, o «nível declarado de potência sonora» da unidade central de
processamento com a qual o computador pessoal se encontra equipado não deve exceder:
— 48 dB(A) em modo de espera,
— 55 dB(A) durante o acesso a uma unidade de disco.
O requerente deve apresentar um certificado em como os níveis de emissão acústica foram medidos segundo as normas ISO 7779 e
ISO 9296. O certificado deve indicar os níveis de emissão sonora medidos quer em modo de espera quer durante o acesso a uma
unidade de disco e declarar conformidade ao ponto 3.2.5 da norma ISO 9296.
5. EMISSÕES ELECTROMAGNÉTICAS
O monitor com o qual o computador pessoal se encontra equipado deve cumprir os limites máximos de exposição
constantes da Recomendação 1999/519/CE do Conselho, de 12 de Julho de 1999, relativa à limitação da exposição da
população aos campos electromagnéticos (O Hz-300 GHz) (1).
O requerente deve especificar os métodos utilizados na medição dos níveis de emissão electromagnética. A especificação deve indicar que
o monitor com o qual o computador pessoal se encontra equipado cumpre os limites máximos de exposição constantes da
Recomendação 1999/519/CE.
6. RECOLHA E RECICLAGEM
Com excepção dos casos de contaminação pelos utilizadores (como em utilizações nucleares ou médicas), o fabricante
deve oferecer a recolha, sem contrapartida financeira, do produto e dos componentes substituídos, para recuperação ou
reciclagem. O produto deve ainda satisfazer os seguintes critérios:
a) A sua desmontagem deve poder ser efectuada por uma só pessoa, qualificada para o efeito;
b) O fabricante deve verificar a desmontagem do produto e dela apresentar um relatório disponibilizável a terceiros
mediante pedido. O relatório deve, nomeadamente, confirmar o seguinte:
— visibilidade e acessibilidade dos elementos de ligação,
— máxima normalização possível dos elementos de ligação,
— acessibilidade dos elementos de ligação por meio de instrumentos correntes,
— fácil separação das lâmpadas de iluminação de fundo dos monitores LCD;
c) Os materiais incompatíveis ou perigosos devem ser separáveis;
d) 90 % dos materiais plásticos e metálicos da caixa e da estrutura de suporte devem ser tecnicamente recicláveis;
e) Os rótulos eventualmente necessários devem ser facilmente destacáveis ou fazer parte integrante do produto;
f) Os elementos plásticos devem ser:
— isentos de chumbo ou cádmio intencionalmente adicionados,
— fabricados com base num polímero único ou em polímeros compatíveis, com excepção da tampa, que deve ser
constituída por um máximo de dois tipos de polímeros separáveis,
— isentos de inclusões metálicas que não possam ser separadas;
(1) JO L 199 de 30.7.1999, p. 59.
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g) Os elementos plásticos cujo peso exceda 25 g devem:
— ser isentos dos seguintes retardadores de combustão:
Designação

Número CAS

Decabromodifenilo

13654-09-6

Éter monobromodifenílico

101-55-3

Éter dibromodifenílico

2050-47-7

Éter tribromodifenílico

49690-94-0

Éter tetrabromodifenílico

40088-47-9

Éter pentabromodifenílico

32534-81-9

Éter hexabromodifenílico

36483-60-0

Éter heptabromodifenílico

68928-80-3

Éter octabromodifenílico

32536-52-0

Éter noabromodifenílico

63936-56-1

Éter decabromodifenílico

1163-19-5

Cloroparafinas de cadeia carbonada entre C10 e C13,
com teor ponderal de cloro > 50 %

85535-84-8,

— ser isentos de retardadores de combustão que contenham substâncias ou preparações com substâncias às quais
tenha sido ou possa ser atribuída uma das seguintes frases de risco: R45 (pode causar o cancro), R46 (pode causar
alterações genéticas hereditárias), R50 (muito tóxico para os organismos aquáticos), R51 (tóxico para os organismos aquáticos), R52 (nocivo para os organismos aquáticos), R53 (pode causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático), R60 (pode comprometer a fertilidade) ou R61 (risco durante a gravidez), nos termos da
Directiva 67/548/CEE do Conselho (1) e subsequentes emendas,
— apresentar uma marca permanente especificando o tipo de matéria, em conformidade com a norma ISO 11469.
Não são abrangidas por este critério as matérias plásticas extrudidas nem os condutores de luz dos monitores
planos;
h) As baterias não devem conter um teor superior a 0,0001 % de mercúrio, 0,001 % de cádmio e 0,01 % de chumbo em
relação ao peso total da bateria.
O requerente deve declarar a conformidade do produto aos presentes requisitos. O requerente deve fornecer ao organismo competente
encarregado da apreciação do pedido um exemplar das instruções de desmontagem.

7. INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO
O produto deve ser vendido com um manual de utilização que forneça instruções para a sua correcta utilização do ponto
de vista ambiental, nomeadamente:
1. Recomendações relativas à utilização das funções de economia de energia, incluindo a informação de que a
desactivação destas funções é susceptível de conduzir a um maior consumo de energia e, por conseguinte, a um
aumento dos custos de funcionamento;
2. Informação de que a energia obtida pelas tomadas pode ser anulada se o computador ou as tomadas forem desligados;
3. Informações relativas à garantia e à disponibilidade de peças de substituição. Quando estiver prevista a possibilidade
de o próprio utilizador proceder à actualização ou à substituição de determinados componentes, informação relativa
aos procedimentos correctos a seguir;
4. Informação de que o produto foi concebido de forma a permitir a adequada reutilização dos componentes e a
reciclagem, pelo que não deve ser deitado fora;
5. Conselhos relativos à utilização da garantia de recolha dada pelo fabricante;
6. Informação de que o produto recebeu o rótulo ecológico comunitário, com uma breve explicação acerca do seu
significado e uma indicação sobre a obtenção de informação complementar sobre o rótulo ecológico no endereço
electrónico http://europa.eu.int/ecolabel.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a estes requisitos, devendo fornecer um exemplar do manual de instruções ao
organismo competente que avalia o pedido.

8. DECLARAÇÃO AMBIENTAL
O produto deve ser acompanhado por uma declaração ambiental colocada à disposição do utilizador. Este documento
deve cumprir as recomendações constantes do relatório técnico n.o 70 da ECMA (associação europeia dos construtores de
computadores), com o título «Product-related environmental attributes».
(1) JO 196 de 16.8.1967, p. 1.
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9. INFORMAÇÕES QUE FIGURAM NO RÓTULO ECOLÓGICO

A caixa 2 do rótulo ecológico deve incluir o seguinte texto:
— consome pouca energia
— concebido para facilitar a reciclagem.
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Agosto de 2001
que estabelece os critérios ecológicos para a atribuição do rótulo ecológico comunitário aos
computadores portáteis
[notificada com o número C(2001) 2596]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/687/CE)
tempo às empresas a cujos produtos tiver sido atribuído
o rótulo ecológico antes da adopção desta nova decisão
de tornarem os seus produtos conformes com os novos
critérios.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000,
relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de
rótulo ecológico (1), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o, 4.o e
6.o,
Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 dispõe
que pode ser atribuído o rótulo ecológico aos produtos
cujas características lhes permitam contribuir significativamente para melhorar determinados aspectos fundamentais do ambiente.

(2)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
o estabelecimento de critérios específicos de atribuição
de rótulo ecológico por grupos de produtos.

(3)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a revisão dos critérios de atribuição do rótulo ecológico,
bem como dos requisitos de avaliação e verificação relacionados com aqueles critérios, em tempo útil, antes do
final do período de validade dos critérios especificados
para cada grupo de produtos, após o que será apresentada uma proposta de prorrogação, anulação ou revisão.

(4)

Através da Decisão 1999/698/CE (2), a Comissão estabeleceu critérios ecológicos de atribuição do rótulo ecológico comunitário aos computadores portáteis. Nos
termos do artigo 3.o da referida decisão, esses critérios
são válidos até 28 de Fevereiro de 2002.

(5)

Importa rever a definição do grupo de produtos e os
critérios ecológicos estabelecidos pela Decisão 1999/
/698/CE, por forma a ter em conta os progressos do
mercado.

(6)

Importa adoptar uma nova decisão da Comissão que
estabeleça critérios ecológicos específicos para este
grupo de produtos, os quais serão válidos por três anos.

(7)

Importa que, durante um período não superior a 12
meses, tanto os novos critérios estabelecidos pela
presente decisão como os estabelecidos pela Decisão
1999/698/CE sejam igualmente válidos, de modo a dar

(1) JO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 276 de 27.10.1999, p. 7.

(8)

As medidas estabelecidas na presente decisão foram definidas e adoptadas segundo os processos relativos ao
estabelecimento dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico, em conformidade com o artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000.

(9)

As medidas previstas na presente decisão são conformes
com o parecer do comité instituído nos termos do artigo
17.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000,

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Entende-se por grupo de produtos «computadores portáteis» (a
seguir designado como «grupo de produtos»): «Computadores
destinados a utilização em múltiplas localizações e compreendendo uma unidade central de processamento, um monitor e
um teclado, combinados numa caixa única. Estes computadores
destinam-se a ser transportados facilmente de um local para
outro e podem ser utilizados com uma bateria interna.».
Artigo 2.o
O comportamento ecológico do grupo de produtos definido no
artigo 1.o será avaliado em função dos critérios ecológicos
específicos constantes do anexo.
Artigo 3.o
A definição do grupo de produtos e os critérios aplicáveis ao
mesmo serão válidos por um período de três anos a contar da
data em que a presente decisão começar a produzir efeitos. Se
não forem adoptados critérios ecológicos revistos antes do
termo deste período, a sua validade será prolongada por um
ano.
A definição do grupo de produtos e os critérios estabelecidos
pela Decisão 1999/698/CE terão o seu período de validade
alargado até 12 meses após a data em que a presente decisão
começar a produzir efeitos.
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Artigo 4.o
Para efeitos administrativos, o número de código atribuído ao presente grupo de produtos é «018».
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 28 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão
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ANEXO
ENQUADRAMENTO
Para ter direito ao rótulo ecológico, um computador portátil (a seguir referido como «produto») deve integrar-se no grupo
de produtos definido no artigo 1.o e cumprir os critérios deste anexo. Conforme se indica nos critérios, serão realizados,
aquando do pedido de atribuição do rótulo ecológico, ensaios por laboratórios que cumpram os requisitos gerais
constantes da norma EN ISO 17025. Sempre que necessário, podem utilizar-se outros métodos de ensaio, desde que a sua
equivalência seja aceite pelo organismo competente que avalia o pedido. Na falta de referência a ensaios, ou se a referência
disser respeito à verificação ou monitorização, os organismos competentes devem basear-se, conforme o caso, em
declarações e documentos fornecidos pelo requerente e/ou em verificações independentes.
Os presentes critérios destinam-se, em especial, a promover:
— a redução dos danos ou riscos ambientais relacionados com a utilização da energia (aquecimento do planeta,
acidificação, esgotamento de fontes não renováveis), diminuindo o consumo de energia,
— a redução dos danos ecológicos relacionados com a utilização dos recursos naturais, encorajando a intermutabilidade
dos componentes, bem como a reciclabilidade e durabilidade do produto,
— a redução dos danos ou riscos ambientais relacionados com a utilização de substâncias perigosas, diminuindo essa
utilização.
Os critérios encorajam a utilização da melhor prática (utilização optimizada em termos ambientais) e o aumento da
consciencialização ambiental dos consumidores. Além disso, a marcação dos componentes de plástico constitui um
incentivo à reciclagem do produto.
Os critérios são estabelecidos a níveis que promovem a rotulagem dos computadores portáteis com impacto ambiental
menos acentuado.
Recomenda-se aos organismos competentes que, na avaliação dos pedidos e da conformidade com os critérios definidos
no presente anexo, tenham em conta a aplicação de sistemas de gestão ambiental reconhecidos, nomeadamente o EMAS
ou a norma ISO 4001 (nota: não é obrigatório aplicar os referidos sistemas de gestão).

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS

1. Economia de energia
O computador portátil deve comportar o modo de espera (sleep state) ACPI S3 (1) (suspensão para a memória RAM), para
consumo mínimo de energia (inferior a 5 watts). Deve poder sair («despertar») deste modo em resposta a um comando
por qualquer das seguintes vias:
— modem,
— ligação à rede,
— acção do teclado ou do rato.
A passagem automática da actividade para o modo de espera ACPI S3 deve verificar-se num período máximo de 15
minutos de inactividade. O fabricante deve activar este mecanismo.
O computador portátil em modo de inactivação deve ter um consumo de energia inferior a 2 watts com a bateria
completamente carregada e a fonte de energia ligada à tomada de electricidade. Neste contexto, o modo de inactivação é o
estado obtido por meio do comando de paragem (shut down) do computador.
A fonte de alimentação do computador portátil deve ter um consumo inferior a 1 watt quando ligada à tomada de
electricidade mas não ao computador.
O requerente deve apresentar um certificado em como o nível de consumo de energia quer no modo ACPIS3 quer no modo de
inactivação foi medido segundo o processo constante do protocolo de acordo Energy Star (2) aplicável aos computadores. O certificado
deve indicar o consumo de energia medido em ambos estes modos.
(1) ACPI: Advanced Configuration and power interface (configuração avançada e interface de energia).
(2) Ver definição da United States Environmental Protection Agency (agência de protecção ambiental dos Estados Unidos).
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2. Prolongamento da vida útil

O fabricante deve oferecer uma garantia comercial de pelo menos três anos para o funcionamento do computador
portátil. A garantia é válida a partir da data de entrega ao consumidor. A disponibilidade de baterias e de aprovisionamento energético compatíveis para o teclado e suas partes deve ser garantida por três anos a contar da data de cessação da
produção.
Devem ainda ser satisfeitos os seguintes critérios:
— o computador portátil deve ser concebido de modo a poder ser mudada a memória,
— o computador portátil deve ser concebido de modo a poderem ser mudados o disco rígido e, conforme os casos, o
leitor de CD ou de DVD,
— deve ser fornecida, no mínimo, uma tomada para ligação directa de equipamento como scanners e dispositivos de
back-up (cópia de segurança).
O requerente deve declarar a conformidade do produto a estes requisitos.
3. Teor de mercúrio no monitor
O sistema de iluminação de fundo do visor plano não deve conter, em média, mais de 3 mg de mercúrio por lâmpada.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a este requisito.
4. Ruído
Em conformidade com o ponto 3.2.5 da norma ISO 9296, o «nível declarado de potência sonora» do computador portátil
não deve exceder:
— 48 dB(A) em modo de espera,
— 55 dB(A) durante o acesso a uma unidade de disco.
O requerente deve apresentar um certificado em como os níveis de emissão acústica foram medidos segundo as normas ISO 7779 e
ISO 9296. O certificado deve indicar os níveis de emissão acústica medidos quer em modo de repouso quer durante o acesso a uma
unidade de disco e declarar conformidade ao ponto 3.2.5 da norma ISO 9296.
5. Emissões electromagnéticas
O computador portátil deve cumprir os limites máximos de exposição constantes da Recomendação 1999/519/CE do
Conselho, de 12 de Julho de 1999, relativa à limitação da exposição da população aos campos electromagnéticos (0 Hz
- 300 GHz) (1).
O requerente deve especificar os métodos utilizados na medição dos níveis de emissão electromagnética. A especificação deve indicar que
o computador portátil cumpre os limites máximos de exposição constantes da Recomendação 1999/519/CE.
6. Recolha e reciclagem
Com excepção dos casos de contaminação pelos utilizadores (como em utilizações nucleares ou médicas), o fabricante
deve oferecer a recolha, sem contrapartida financeira, do produto e dos componentes substituídos, para recuperação ou
reciclagem. O produto deve ainda satisfazer os seguintes critérios:
a) A sua desmontagem deve poder ser efectuada por uma só pessoa, qualificada para o efeito;
b) O fabricante deve verificar a desmontagem do produto e dela apresentar um relatório disponibilizável a terceiros
mediante pedido. O relatório deve, nomeadamente, confirmar o seguinte:
— visibilidade e acessibilidade dos elementos de ligação,
— máxima normalização possível dos elementos de ligação,
— acessibilidade dos elementos de ligação por meio de instrumentos correntes,
— fácil separação das lâmpadas de iluminação de fundo dos monitores LCD;
c) Os materiais incompatíveis ou perigosos devem ser separáveis;
d) 90 % (em volume) dos materiais plásticos e metálicos da caixa e da estrutura de suporte devem ser tecnicamente
recicláveis;
e) Os rótulos eventualmente necessários devem ser facilmente destacáveis ou fazer parte integrante do produto;
f) Os elementos plásticos devem ser:
— isentos de chumbo ou cádmio intencionalmente adicionados,
— fabricados com base num polímero único ou em polímeros compatíveis, com excepção da tampa, que deve ser
constituída por um máximo de dois tipos de polímeros separáveis,
— isentos de inclusões metálicas que não possam ser separadas.
(1) JO L 199 de 30.7.1999, p. 59.
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g) Os elementos plásticos cujo peso exceda 25 g devem:
— ser isentos dos seguintes retardadores de combustão:
Designação

Número CAS

Decabromodifenilo

13654-09-6

Éter monobromodifenílico

101-55-3

Éter dibromodifenílico

2050-47-7

Éter tribromodifenílico

49690-94-0

Éter tetrabromodifenílico

40088-47-9

Éter pentabromodifenílico

32534-81-9

Éter hexabromodifenílico

36483-60-0

Éter heptabromodifenílico

68928-80-3

Éter octabromodifenílico

32536-52-0

Éter nonabromodifenílico

63936-56-1

Éter decabromodifenílico

1163-19-5

Cloroparafinas de cadeia carbonada
compreendida entre C10 e C13, com teor ponderal de cloro > 50 %

85535-84-8

— ser isentos de retardadores de combustão que contenham substâncias ou preparações com substâncias às quais
tenha sido ou possa ser atribuída uma das seguintes frases de risco: R45 (pode causar o cancro), R46 (pode causar
alterações genéticas hereditárias), R50 (muito tóxico para os organismos aquáticos), R51 (tóxico para os organismos aquáticos), R52 (nocivo para os organismos aquáticos), R53 (pode causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático), R60 (pode comprometer a fertilidade) ou R61 (risco durante a gravidez), nos termos da
Directiva 67/548/CEE (1) do Conselho e subsequentes emendas,
— apresentar uma marca permanente especificando o tipo de matéria, em conformidade com a norma ISO 11469.
Não são abrangidas por este critério as matérias plásticas extrudidas nem os condutores de luz dos monitores
planos.
As baterias não devem conter um teor superior a 0,0001 % de mercúrio, 0,001 % de cádmio e 0,01 % de chumbo em
relação ao peso total da bateria.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a estes requisitos e fornecer ao organismo competente encarregado da apreciação
do pedido um exemplar das instruções de desmontagem.
7. Instruções de utilização
O produto deve ser vendido com um manual que forneça instruções para a sua correcta utilização do ponto de vista
ambiental, nomeadamente:
1. Recomendações relativas à utilização das funções de economia de energia, incluindo a informação de que a
desactivação destas funções é susceptível de conduzir a um maior consumo de energia e, por conseguinte, a um
aumento dos custos de funcionamento.
2. Informação de que a energia obtida pelas tomadas pode ser anulada se o computador for desligado ou a ligação às
tomadas for interrompida.
3. Informações relativas à garantia e à disponibilidade de peças de substituição. Quando estiver prevista a possibilidade
de o próprio utilizador proceder à actualização ou à substituição de determinados componentes, informação relativa
aos procedimentos correctos a seguir.
4. Informação de que o produto foi concebido de forma a permitir a adequada reutilização dos componentes e a
reciclagem, pelo que não deve ser deitado fora.
5. Conselhos relativos à utilização da garantia de recolha dada pelo fabricante.
6. Informação de que ao produto foi atribuído o rótulo ecológico comunitário, com uma breve explicação acerca do
significado deste e uma indicação sobre a obtenção de informação complementar sobre o rótulo ecológico no
endereço electrónico http://europa.eu.int/ecolabel.
O requerente deve declarar a conformidade do produto a estes requisitos e fornecer um exemplar do manual de instruções ao organismo
competente que avalia o pedido.
8. Declaração ambiental
O produto deve ser acompanhado por uma declaração ambiental colocada à disposição do utilizador. Este documento
deve cumprir as recomendações constantes do relatório técnico n.o 70 da ECMA (Associação Europeia dos Construtores
de Computadores), com o título «Product-related environmental attributes».
(1) JO 196 de 16.8.1967, p. 1.
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9. Informações que figuram no rótulo ecológico

A caixa 2 do rótulo ecológico deve incluir os seguintes textos:
«— Consome pouca energia
— Concebido para facilitar a reciclagem».
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Agosto de 2001
que estabelece os critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico comunitário aos
correctivos de solos e aos suportes de cultura
[notificada com o número C(2001) 2597]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/688/CE)
mente estabelecidos pela Decisão 98/488/CE sejam
igualmente válidos, por forma a que as empresas a quem
foi concedido o rótulo ecológico para os seus produtos
antes da adopção da presente decisão possam adaptar
esses produtos aos novos critérios.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000,
relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de
rótulo ecológico (1), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o, 4.o e
6.o,

(8)

As medidas estabelecidas na presente decisão foram definidas e adoptadas nos termos dos procedimentos para o
estabelecimento dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico, de acordo com o previsto no artigo 6.o do
Regulamento (CE) n.o 1980/2000.

(9)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do comité instituído nos
termos do artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 1980/
/2000,

Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a possibilidade de atribuição do rótulo ecológico a
produtos cujas características lhes permitam contribuir
de modo significativo para melhoramentos relacionados
com aspectos fundamentais do ambiente.

(2)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
o estabelecimento de critérios específicos de atribuição
do rótulo ecológico por grupos de produtos.

(3)

(4)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a revisão oportuna dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico e dos requisitos de avaliação e verificação
relacionados com os mesmos antes do fim do período
de validade dos critérios especificados para cada grupo
de produtos, após o que será apresentada uma proposta
com vista à sua prorrogação, anulação ou revisão.
Através da Decisão 98/488/CE (2), a Comissão estabeleceu critérios ecológicos de atribuição do rótulo ecológico comunitário aos correctivos de solos, que, nos
termos do artigo 3.o da referida decisão, alterada pela
Decisão 2001/157/CE da Comissão (3), são válidos até
30 de Setembro de 2002.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
O grupo de produtos «correctivos de solos e suportes de
cultura» (a seguir designado «o grupo de produtos») inclui:
— Correctivos de solos: materiais adicionados ao solo no local
para, principalmente, manter ou melhorar as suas propriedades físicas e que são susceptíveis de melhorar as suas
propriedades ou actividades químicas e/ou biológicas.
— Suportes de cultura: materiais, outros que não o solo no
local, em que são cultivadas as plantas.
Artigo 2.o

(5)

É conveniente rever a definição do grupo de produtos e
dos critérios ecológicos estabelecidos pela Decisão 98/
/488/CE a fim de reflectir a evolução do mercado.

O desempenho ambiental do grupo de produtos definido no
artigo 1.o será avaliado em função dos critérios ecológicos
específicos estabelecidos no anexo.

(6)

É conveniente adoptar uma nova decisão da Comissão
que estabeleça critérios ecológicos específicos para este
grupo de produtos, válidos por um período de cinco
anos.

Artigo 3.o

(7)

É conveniente que, por um período de tempo limitado
não superior a 12 meses, tanto os novos critérios estabelecidos pela presente decisão como os critérios anterior-

( ) JO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 219 de 7.8.1998, p. 39.
(3) JO L 57 de 27.2.2001, p. 51.
1

A definição do grupo de produtos e os critérios aplicáveis ao
mesmo serão válidos por um período de cinco anos a contar
da data em que a presente decisão começa a produzir efeitos.
O período de validade da definição do grupo de produtos e dos
critérios estabelecidos pela Decisão 98/488/CE, será alterado,
terminando 12 meses após a data em que a presente decisão
começa a produzir efeitos.
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Artigo 4.o
Para efeitos administrativos, o número de código atribuído ao grupo de produtos é «003».
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 28 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão
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ANEXO
CONTEXTO
Para que lhe seja atribuído um rótulo ecológico, o correctivo de solos ou o suporte de cultura (a seguir designado «o
produto») deve ser abrangido pelo grupo de produtos, tal como definido no artigo 1.o, e satisfazer os critérios
estabelecidos no presente anexo, com base em ensaios efectuados, aquando do pedido, de acordo com o indicado nos
mesmos critérios.
Quando aplicável, os ensaios serão efectuados em conformidade com os métodos de ensaio desenvolvidos pelo comité
técnico CEN 223 correctivos de solos e suportes de cultura.
A amostragem será feita em conformidade com as metodologias estabelecidas pelo CEN/TC 223 (WG 3) e especificadas e
aprovadas pelo CEN na norma EN 12579 correctivos de solos e suportes de cultura — amostragem. Sempre que sejam
necessários ensaios ou amostras não abrangidos por estes métodos e técnicas de amostragem, o organismo ou organismos
competentes que avaliam o pedido (a seguir designados «organismo competente») devem indicar quais os métodos de
ensaio e/ou amostragem que consideram aceitáveis.
Se necessário, podem ser utilizados outros métodos de ensaio, desde que os mesmos sejam aceites como equivalentes pelo
organismo competente. Na falta de referência a ensaios, ou se essa referência disser respeito à verificação ou monitorização, os organismos competentes devem basear-se, conforme o caso, em declarações e documentos fornecidos pelo
requerente e/ou em verificações independentes.
Recomenda-se aos organismos competentes que, no momento da avaliação dos pedidos e da verificação da conformidade
com os critérios estabelecidos no presente anexo, tomem em consideração a aplicação de sistemas de gestão ambiental
reconhecidos, tais como o EMAS ou a norma ISO 14001. (Nota: A aplicação destes sistemas de gestão ambiental não é
obrigatória.)
Estes critérios destinam-se a promover, em especial:
— a utilização e/ou reutilização de matéria orgânica derivada da recolha e/ou transformação de resíduos, contribuindo
assim para a minimização dos resíduos sólidos destinados a eliminação final (por exemplo, em aterro),
— a redução dos danos e riscos ambientais decorrentes da presença de metais pesados e outros materiais perigosos nos
correctivos de solos e nos suportes de cultura.
Os critérios são estabelecidos por forma a promover a rotulagem dos correctivos de solos e dos suportes de cultura que
tenham um impacto ambiental menos importante durante todo o ciclo de vida do produto.

CRITÉRIOS ECOLÓGICOS
1. Ingredientes orgânicos
a) Um produto apenas será elegível para a atribuição do rótulo ecológico se o seu teor de matéria orgânica decorrer
da transformação e/ou reutilização de resíduos (como definido pela Directiva 75/442/CEE do Conselho, de 15 de
Julho de 1975, relativa aos resíduos (1), alterada pela Directiva 91/156/CEE do Conselho, de 18 de Março de 1991,
que altera a Directiva 75/442/CEE relativa aos resíduos (2) e no anexo I da mesma directiva). Nota: O termo
«orgânico» refere-se, de um modo geral, a materiais de organismos vivos ou formados a partir de ou por
organismos vivos;
b) Os produtos não devem conter lamas de depuração.
O requerente deve transmitir a composição pormenorizada do produto ao organismo competente e fornecer-lhe uma declaração de
conformidade com os requisitos acima referidos.
2. Substâncias perigosas
a) No produto final, o teor dos elementos a seguir indicados deve ser inferior aos valores a seguir apresentados,
medido em relação à matéria seca:
Elemento

mg/kg (matéria seca)

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

(1) JO L 194 de 25.7.1975, p. 39.
(2) JO L 78 de 26.3.1991, p. 32.
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Elemento

mg/kg (matéria seca)

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*)

2

Se (*)

1,5

As (*)

10

F (*)

200

(*) Os dados relacionados com a presença destes elementos só são necessários caso os produtos contenham materiais provenientes
de processos industriais.

O requerente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes e uma declaração de conformidade com este requisito ao organismo
competente.
b) Os produtos não devem incluir cascas que tenham sido tratadas com pesticidas.
O requerente deve fornecer uma declaração de conformidade com este requisito ao organismo competente.

3. Contaminantes físicos
O produto final (com granulometria superior a 2 mm) deve conter um teor de vidro, metal e plástico inferior a
0,5 %, em relação à matéria seca.
O requerente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes e uma declaração de conformidade com este requisito ao organismo
competente.

4. Nutrientes
a) A concentração de azoto no produto não deve ultrapassar 2 % do N total (de matéria seca) e o azoto inorgânico
não deve exceder 20 % do N total (ou N orgânico ≥ 80 %);
b) Quando utilizado na dose de aplicação recomendada nas informações fornecidas com o produto, o mesmo não
deve exceder cargas máximas de nutrientes de:
— 17 g/m2 de azoto total,
— 10 g/m2de P2O5,
— 20 g/m2 de K2O.
Nota: Este requisito não se aplica a produtos em que menos de 10 % (em massa) do teor de nutrientes esteja
disponível para o crescimento da planta durante a primeira época de aplicação. Tais produtos (por exemplo, muitos
materiais de cobertura) apresentam uma relação C:N superior a 30:1.
O requerente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes e uma declaração de conformidade com estes requisitos ao organismo
competente.

5. Comportamento do produto
a) Os produtos devem ser fornecidos sob uma forma sólida e conter, pelo menos, 25 %, em massa, de matéria seca e
20 % de matéria orgânica, em relação à matéria seca (medida através de perda por calcinação);
b) Os produtos não devem ter efeitos negativos na germinação das plantas ou no seu crescimento posterior;
c) Os produtos não podem dar origem a odores desagradáveis persistentes após a sua aplicação no solo.
O requerente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes e uma declaração de conformidade com estes requisitos ao organismo
competente.
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6. Saúde e segurança
Os produtos não devem exceder os níveis máximos de agentes patogénicos primários a seguir indicados:
— Salmonella:

ausente em 50 g,

— E. coli:

< 1 000 NMP/g (NMP: número mais provável).

O requerente deve fornecer os relatórios de ensaio pertinentes e uma declaração de conformidade com estes requisitos ao organismo
competente.
7. Sementes/propágulos
No produto final, o conteúdo de sementes de infestantes ou de partes de infestantes agressivas capazes de reprodução
vegetativa não deve exceder 2 unidades por litro.
O requerente deve fornecer uma declaração de conformidade com estes requisitos, em conjunto com quaisquer relatórios de ensaio
e/ou documentação conexos, ao organismo competente.
8. Critérios adicionais especificamente aplicáveis aos suportes de cultura
a) A parte orgânica do produto deve ser exclusivamente composta por correctivos de solos que satisfaçam os
requisitos estabelecidos na presente decisão. Podem ser acrescentados componentes minerais, por exemplo, areia,
argila, etc., para melhorar as propriedades físicas e químicas gerais;
b) Os produtos não devem conter turfa ou produtos derivados de turfa;
c) A condutividade eléctrica dos produtos não deve exceder 1,5 dS/m.
9. Informações fornecidas com o produto
As seguintes informações serão fornecidas com o produto (quer o produto seja embalado ou vendido avulso)
devendo figurar na embalagem ou em folhetos informativos que o acompanham.
Informações gerais:
a) Nome e endereço da entidade responsável pela colocação do produto no mercado;
b) Descritor que identifique o tipo do produto e que inclua o termo «CORRECTIVO DE SOLOS» ou «SUPORTE DE
CULTURA»;
c) Código de identificação do lote;
d) Quantidade de correctivo de solos (em massa) ou de suporte de cultura (em volume);
e) Indicação das principais matérias (que ultrapassem 5 % em volume) utilizadas no fabrico do produto, especificando o tipo de resíduos (resíduos sólidos urbanos separados na fonte, resíduos agrícolas, florestais, industrias ou
comerciais) e o sector de origem (indústria alimentar, indústria do papel, etc.);
f) Condições de armazenamento e data limite de utilização recomendadas;
g) Instruções para um manuseamento e utilização seguros.
Informações sobre a utilização do produto:
h) Descrição dos fins a que se destina o produto e de quaisquer restrições à sua utilização;
i) Indicação dos grupos específicos de plantas aos quais o produto se destina (por exemplo, plantas calcífugas ou
calcícolas);
j) Declaração relativa à estabilidade da matéria orgânica (estável ou muito estável) em conformidade com normas
nacionais ou internacionais;
k) Métodos de utilização recomendados.
Unicamente para os correctivos de solos:
l)

Dose de aplicação recomendada, expressa em quilogramas ou litros de produto por unidade de superfície (metro
quadrado ou hectare) por ano. A dose de aplicação recomendada deve ter em conta o teor e a disponibilidade de
nutrientes no correctivo de solos a fim de não exceder as cargas máximas de nutrientes por metro quadrado. A
dose de aplicação recomendada pode ser mais elevada se a aplicação não for repetida todos os anos, por exemplo,
em grandes culturas, e desde que as cargas anuais médias respeitem a carga máxima prevista para cada nutriente;

m) A disponibilidade de N, P2O5 e K2O durante a primeira época de aplicação.
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Informações pormenorizadas:
Parâmetros para os correctivos de solos

Métodos de ensaio

Determinação da quantidade

EN 12580

Teor de matéria orgânica e cinzas

EN 13039

Relação carbono/azoto (C:N)

C/N (*)

Teor de humidade/matéria seca

EN 13040

pH (expresso na forma de intervalo)

EN 13037

Azoto total

PrEN 13654/1-2

Teor de fósforo (expresso em P2O5) e de potássio (expresso em K2O)

PrEN 13650

Ensaio de estabilidade/maturidade (o método de ensaio utilizado deve ser indicado
em conjunto com os resultados)

n.d.

(*) Carbono = matéria orgânica (EN 13039) × 0,58
N total: prEN 13654/1-2
n.d. = método CEN não disponível

Parâmetros para os suportes de cultura

Métodos de ensaio

Determinação da quantidade

EN 12580

Teor de matéria orgânica e cinzas

EN 13039

Relação carbono/azoto (C:N)

C/N (*)

Teor de humidade/ matéria seca

EN 13040

pH (expresso na forma de intervalo)

EN 13037

Condutividade eléctrica

EN 13038

Nutrientes solúveis/assimiláveis pelas plantas (nitratos, amónio, fosfatos, potássio)

EN 13652

Ensaio de estabilidade/maturidade (o método de ensaio utilizado deve ser indicado
em conjunto com os resultados)

n.d.

Densidade aparente, volume de ar, volume de água

EN 13041

(*) Carbono = matéria orgânica (EN 13039) × 0,58
N total: prEN 13654/1-2
n.d. = método CEN não disponível

O requerente deve fornecer, ao organismo competente, uma declaração de conformidade com estes requisitos, em conjunto com
quaisquer relatórios de ensaio e/ou documentação conexos, incluindo um exemplo da embalagem e/ou dos folhetos informativos
que acompanham o produto.
10. Informações que figuram no rótulo ecológico
A caixa 2 do rótulo ecológico deve incluir o seguinte texto:
— contribui para reduzir a poluição dos solos e da água
— promove a utilização de resíduos orgânicos
— contribui para uma maior fertilidade dos solos (Nota: esta frase apenas se aplica aos correctivos de solos.)
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DECISÃO DA COMISSÃO
de 28 de Agosto de 2001
que estabelece os critérios ecológicos para atribuição do rótulo ecológico comunitário às máquinas
de lavar louça
[notificada com o número C(2001) 2600]
(Texto relevante para efeitos do EEE)

(2001/689/CE)
mente estabelecidos pela Decisão 98/483/CE sejam
igualmente válidos, por forma a que as empresas a quem
foi concedido o rótulo ecológico para os seus produtos
antes da adopção da presente decisão possam adaptar
esses produtos aos novos critérios.

A COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia,
Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 1980/2000 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Julho de 2000,
relativo a um sistema comunitário revisto de atribuição de
rótulo ecológico (1), e, nomeadamente, os seus artigos 3.o, 4.o e
6.o,

(8)

As medidas estabelecidas na presente decisão foram definidas e adoptadas nos termos dos procedimentos para o
estabelecimento dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico, de acordo com o previsto no artigo 6.o do
Regulamento (CE) n.o 1980/2000.

(9)

As medidas previstas na presente decisão estão em
conformidade com o parecer do comité instituído nos
termos do artigo 17.o do Regulamento (CE) n.o 1980/
/2000,

Considerando o seguinte:
(1)

O artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a possibilidade de atribuição do rótulo ecológico a
produtos cujas características lhes permitam contribuir
de modo significativo para melhoramentos em relação a
aspectos fundamentais do ambiente.

(2)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
o estabelecimento de critérios de atribuição do rótulo
ecológico específicos por grupos de produtos.

(3)

(4)

O artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1980/2000 prevê
a revisão oportuna dos critérios de atribuição do rótulo
ecológico e dos requisitos de avaliação e verificação
relacionados com os mesmos antes do fim do período
de validade dos critérios especificados para cada grupo
de produtos, após o que será apresentada uma proposta
com vista à sua prorrogação, anulação ou revisão.
Através da Decisão 98/483/CE (2), a Comissão estabeleceu critérios ecológicos para atribuição do rótulo
ecológico comunitário às máquinas de lavar louça, que,
nos termos do artigo 3.o da referida decisão, alterado
pela Decisão 2001/397/CE da Comissão (3), são válidos
até 31 de Janeiro de 2003.

ADOPTOU A PRESENTE DECISÃO:

Artigo 1.o
Por grupo de produtos «máquinas de lavar louça» (a seguir
designado «o grupo de produtos»), entende-se o seguinte:
«Máquinas de lavar louça para uso doméstico, alimentadas
pela rede eléctrica, para venda ao público. São excluídos os
aparelhos que utilizem outro tipo de fonte de energia, por
exemplo, baterias, ou que não tenham uma fonte de calor
interna.».
Artigo 2.o

(5)

É conveniente rever a definição do grupo de produtos e
dos critérios ecológicos estabelecidos pela Decisão 98/
/483/CE a fim de reflectir a evolução do mercado.

O desempenho ecológico do grupo de produtos definido no
artigo 1.o será avaliado em função dos critérios ecológicos
específicos estabelecidos no anexo.

(6)

É conveniente adoptar uma nova decisão da Comissão
que estabeleça critérios ecológicos específicos para este
grupo de produtos, válidos por um período de cinco
anos.

Artigo 3.o

(7)

É conveniente que, por um período de tempo limitado
não superior a 12 meses, tanto os novos critérios estabelecidos pela presente decisão como os critérios anterior-

( ) JO L 237 de 21.9.2000, p. 1.
(2) JO L 216 de 4.8.1998, p. 12.
(3) JO L 139 de 23.5.2001, p. 21.
1

A definição do grupo de produtos e os critérios aplicáveis ao
mesmo serão válidos por um período de cinco anos a contar
da data em que a presente decisão começa a produzir efeitos.
O período de validade da definição do grupo de produtos e dos
critérios estabelecidos pela Decisão 98/483/CE, será alterado,
terminando 12 meses após a data em que a presente decisão
começa a produzir efeitos.

L 242/24

PT

Jornal Oficial das Comunidades Europeias

12.9.2001

Artigo 4.o
Para efeitos administrativos, o número de código atribuído ao grupo de produtos é «002».
Artigo 5.o
Os Estados-Membros são os destinatários da presente decisão.
Feito em Bruxelas, em 28 de Agosto de 2001.
Pela Comissão
Margot WALLSTRÖM

Membro da Comissão
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ANEXO
CONTEXTO
Para que lhe seja atribuído um rótulo ecológico, a máquina de lavar louça (a seguir designada «o produto») deve ser
abrangida pelo grupo de produtos, tal como definido no artigo 1.o, e satisfazer os critérios estabelecidos no presente
anexo, com base em ensaios efectuados, aquando do pedido, segundo indicado nos critérios. Quando necessário, podem
ser utilizados outros métodos de ensaio, desde que os mesmos sejam considerados equivalentes pelo organismo
competente encarregado da avaliação do pedido. Na falta de referência a ensaios, ou se essa referência disser respeito à
verificação ou monitorização, os organismos competentes devem basear-se, conforme o caso, em declarações e documentos fornecidos pelo requerente e/ou em verificações independentes.
Recomenda-se aos organismos competentes que, no momento da avaliação dos pedidos e da verificação da conformidade
com os critérios estabelecidos no presente anexo, tomem em consideração a aplicação de sistemas de gestão ambiental
reconhecidos, tais como o EMAS ou a norma ISO 14001. (Nota: A aplicação destes sistemas de gestão ambiental não é
obrigatória.)
Os presentes critérios destinam-se a promover, em especial:
— a redução dos danos e riscos ambientais relacionados com a utilização de energia (aquecimento global, acidificação,
esgotamento dos recursos não renováveis) através da diminuição do consumo de energia,
— a redução dos danos ambientais relacionados com a utilização de recursos naturais através da diminuição do
consumo de água.
Os critérios encorajam a aplicação de melhores práticas (utilização optimizada em termos ambientais) e reforçam a
consciência ambiental dos consumidores. Além disso, a marcação dos componentes em plástico constitui um incentivo à
reciclagem do aparelho.
Os critérios são estabelecidos por forma a promover a rotulagem das máquinas de lavar louça que tenham um impacto
ambiental menos importante, em especial durante a sua utilização.
CRITÉRIOS ECOLÓGICOS
1. Eficiência energética
a) As máquinas de lavar louça com capacidade para 10 ou mais serviços individuais devem ter um índice de
eficiência energética inferior a 0,58, conforme definido no anexo IV da Directiva 97/17/CE da Comissão, de 16 de
Abril de 1997, relativa à aplicação da Directiva 92/75/CEE do Conselho à rotulagem energética das máquinas de
lavar louça para uso doméstico (1), utilizando o mesmo método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o
programa escolhido para a Directiva 97/17/CE.
As máquinas de lavar louça com capacidade para menos de 10 e mais de 5 serviços individuais devem ter um
índice de eficiência energética inferior a 0,64, conforme definido no anexo IV da Directiva 97/17/CE, utilizando o
mesmo método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE.
As máquinas de lavar louça com capacidade para 5 ou menos serviços individuais devem ter um índice de
eficiência energética inferior a 0,76, conforme definido no anexo IV da Directiva 97/17/CE, utilizando o mesmo
método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE.
O requerente deve fornecer um exemplar da documentação técnica referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 97/17/CE. A
documentação em causa deve incluir os resultados de, pelo menos, três medições do consumo de energia efectuadas em
conformidade com a norma EN 50242 e utilizando o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE. A média aritmética
destas medições não deve exceder o requisito acima indicado. O valor declarado no rótulo energético não deve ser inferior a esta
média e a classe de eficiência energética indicada no rótulo energético deve corresponder ao valor médio em causa.
Em caso de verificação, que não é exigida no âmbito do pedido, os organismos competentes devem ter em conta as tolerâncias
e os procedimentos de controlo estabelecidos na norma EN 50242.
b) A máquina de lavar a louça deve poder ser ligada a uma fonte de alimentação de água quente.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com este requisito.
2. Consumo de água
O consumo de água da máquina de lavar louça [W(medido] deve ser inferior ou igual ao valor definido pela equação a
seguir apresentada, utilizando o mesmo método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa escolhido para
a Directiva 97/17/CE:
W(medido) ≤ (0,625 × S) + 9,25
em que:
W(medido) = consumo de água da máquina de lavar louça medido em litros por programa e arredondado às
décimas,
S = capacidade da máquina expressa em serviços individuais padrão.
(1) JO L 118 de 7.5.1997, p. 1.
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O requerente deve fornecer um exemplar da documentação técnica referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 97/17/CE. A
documentação em causa deve incluir os resultados de, pelo menos, três medições do consumo de água efectuadas em conformidade
com a norma EN 50242 e utilizando o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE. A média aritmética destas medições não
deve exceder o requisito acima indicado. O valor declarado no rótulo energético não deve ser inferior a esta média.
Em caso de verificação, que não é exigida no âmbito do pedido, os organismos competentes devem ter em conta as tolerâncias e os
procedimentos de controlo estabelecidos na norma EN 50242.
3. Prevenção do uso de detergente em excesso
O dispositivo de carga do detergente da máquina deve apresentar marcas volumétricas bem visíveis, que permitam ao
utilizador ajustar a quantidade de detergente em função do tipo e da quantidade da carga, bem como do respectivo
grau de sujidade.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com este requisito.
4. Ruído
a) O ruído aéreo do aparelho, medido em potência sonora, não deve exceder 53 dB (A) para os modelos
independentes e 50 dB (A) para os modelos encastráveis. As emissões de ruído devem ser medidas em
conformidade com as normas EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, utilizando o mesmo método de ensaio e o
programa escolhido para a Directiva 97/17/CE;
b) O rótulo energético das máquinas de lavar louça deve incluir informações relativas ao nível de ruído das mesmas,
claramente visíveis para o consumidor.
O requerente deve fornecer um exemplar da documentação técnica referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 97/17/CE. A
documentação em causa deve incluir os resultados de, pelo menos, três medições das emissões de ruído efectuadas em conformidade
com a norma EN 50242 e utilizando o programa escolhido para a Directiva 97/17/CE. O ruído declarado será calculado a
partir destas três medições, de acordo com o definido na norma EN 50242 e será indicado no rótulo energético.
Em caso de verificação, que não é exigida no âmbito do pedido, os organismos competentes devem ter em conta as tolerâncias e os
procedimentos de controlo estabelecidos na norma EN 50242.
5. Recolha e reciclagem
a) O fabricante deve oferecer a retoma gratuita, para fins de reciclagem, das máquinas de lavar louça e dos
respectivos componentes por si substituídos ou por uma empresa contratada, à excepção das máquinas que
contenham componentes que não lhes pertencem;
b) Os componentes de plástico de massa superior a 50 g devem apresentar uma marcação permanente que
identifique o material, em conformidade com a norma ISO 11469. Esta exigência não é aplicável a componentes
de plástico extrudido;
c) Os componentes de plástico de massa superior a 25 g não devem conter os seguintes retardadores de chama:
Denominação

Decabromobifenilo
Éter monobromodifenílico

n.o CAS

13654-09-6
101-55-3

Éter dibromodifenílico

2050-47-7

Éter tribromodifenílico

49690-94-0

Éter tetrabromodifenílico

40088-47-9

Éter pentabromodifenílico

32534-81-9

Éter hexabromodifenílico

36483-60-0

Éter heptabromodifenílico

68928-80-3

Éter octabromodifenílico

32536-52-0

Éter nonabromodifenílico

63936-56-1

Éter decabromodifenílico

1163-19-5

Cloroparafinas de cadeia carbonada compreendida
entre C10 e C13, com teor ponderal de cloro superior
a 50 %

85535-84-8
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d) Os componentes de plástico de massa superior a 25 g não devem incluir substâncias - ou preparações que
contenham substâncias - retardadoras de chama às quais sejam ou possam ser atribuídas as frases de risco R45
(«Pode causar o cancro»), R46 («Pode causar alterações genéticas hereditárias»), R50 («Muito tóxico para os
organismos aquáticos»), R51 («Tóxico para os organismos aquáticos»), R52 («Nocivo para os organismos aquáticos»), R53 («Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático»), R60 («Pode comprometer a
fertilidade») ou R61 («Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência»), nem qualquer combinação
de frases de risco que inclua qualquer uma destas frases, na acepção da Directiva 67/548/CEE do Conselho, de 27
de Junho de 1967, relativa à aproximação das disposições legislativas, regulamentares e administrativas respeitantes à classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas (1) e suas alterações posteriores.
Esta exigência não se aplica aos retardadores de chama cuja aplicação determine alterações da sua natureza
química tais que o produto deixe de ser abrangido pelas frases de risco supracitadas, bem como nos casos em que
menos de 0,1 % do retardador de chama aplicado num componente permanece na forma que apresentava antes
da aplicação;
e) O fabricante deve ter em conta a desmontagem da máquina de lavar louça quando da sua concepção, verificar o
processo de desmontagem e fornecer instruções de desmontagem que serão postas à disposição de terceiros
mediante pedido. As referidas instruções devem, nomeadamente, confirmar que:
— os elementos de ligação são visíveis e acessíveis,
— os componentes electrónicos são fáceis de encontrar e de desmontar,
— o produto pode ser facilmente desmontado com ferramentas comuns,
— os materiais incompatíveis e perigosos são separáveis.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com estes requisitos. O requerente deve fornecer um exemplar das instruções
de desmontagem ao organismo competente encarregado da avaliação do pedido. Consoante o caso, o requerente e/ou o(s) seu(s)
fornecedor(es) deve(m) indicar ao referido organismo competente os retardadores de chama eventualmente utilizados em componentes de plástico de massa superior a 25 gramas./
6. Prolongamento da vida útil
a) O fabricante deve oferecer uma garantia comercial que cubra o funcionamento da máquina de lavar a louça
durante, pelo menos, dois anos. A garantia é válida a partir da data de entrega ao cliente;
b) A disponibilidade de peças sobresselentes compatíveis deve ser garantida por um período de 12 anos a partir do
termo da produção.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com estes requisitos.
7. Concepção do aparelho
a) O aparelho deve permitir que o utilizador seleccione um programa para lavar uma carga normal utilizando
detergentes que apresentem uma eficiência máxima a temperaturas inferiores a 65 °C;
b) O aparelho deve dispor de marcas claras que identifiquem os comandos adequados para os programas disponíveis
(por exemplo, normal, baixa temperatura, meia carga, louça pouco suja ou muito suja, etc.);
c) Se aplicável, o aparelho deve permitir a adaptação da dose de sal em função da dureza da água local e deve dispor
de um indicador do nível de sal.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com estes requisitos.
8. Eficiência de lavagem
A máquina de lavar louça deve ter um índice de eficiência de lavagem superior a 1,00, conforme definido no anexo
IV da Directiva 97/17/CE, utilizando o mesmo método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa
escolhido para a Directiva 97/17/CE. Desta forma, a máquina de lavar louça será classificada na classe de eficiência de
lavagem A ou B, definidas no anexo IV da Directiva 97/17/CE.
O requerente deve fornecer um exemplar da documentação técnica referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 97/17/CE. A
documentação em causa deve incluir os resultados de, pelo menos, três medições da eficiência de lavagem efectuadas em
conformidade com a norma EN 50242, utilizando o mesmo programa padrão escolhido para a Directiva 97/17/CE. A média
aritmética destas medições deve ser superior ao requisito supra. A classe de eficiência de lavagem indicada no rótulo energético
deve corresponder à referida média.
Em caso de verificação, que não é exigida no âmbito do pedido, os organismos competentes devem ter em conta as tolerâncias e os
procedimentos de controlo estabelecidos na norma EN 50242.
9. Eficiência de secagem
A máquina de lavar louça deve ter um índice de eficiência de secagem superior a 0,93, conforme definido no anexo
IV da Directiva 97/17/CE, utilizando o mesmo método de ensaio previsto na norma EN 50242 e o programa
escolhido para a Directiva 97/17/CE. Desta forma, a máquina de lavar louça será classificada na classe de eficiência de
secagem A ou B, definidas no anexo IV da Directiva 97/17/CE.
(1) JO 196 de 16.8.1967, p. 1.
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O requerente deve fornecer um exemplar da documentação técnica referida no n.o 1 do artigo 2.o da Directiva 97/17/CE. A
documentação em causa deve incluir os resultados de, pelo menos, três medições da eficiência de secagem efectuadas em
conformidade com a norma EN 50242, utilizando o mesmo programa padrão escolhido para a Directiva 97/17/CE. A média
aritmética destas medições deve ser superior ao requisito supra. A classe de eficiência de secagem indicada no rótulo energético
deve corresponder à referida média.
Em caso de verificação, que não é exigida no âmbito do pedido, os organismos competentes devem ter em conta as tolerâncias e os
procedimentos de controlo estabelecidos na norma EN 50242.
10. Instruções de utilização
A máquina deve ser vendida com um manual de instruções que inclua, nomeadamente, conselhos com vista à sua
utilização correcta do ponto de vista ambiental e, em particular, recomendações sobre a utilização adequada de
energia, água e aditivos (detergente, sal, etc.) durante o seu funcionamento. O manual deve incluir:
a) Na capa ou na primeira página o seguinte texto (ou equivalente): «Este produto recebeu o rótulo ecológico da UE.
Este manual contém instruções que lhe permitirão reduzir ainda mais o seu impacto ambiental»;
b) Conselhos sobre como instalar a máquina por forma a minimizar as emissões de ruído;
c) A indicação de que a ligação a uma fonte de água quente permite economizar energia primária e reduzir as
emissões associadas caso a água seja aquecida a energia solar, fornecida por redes de água quente, proveniente de
sistemas modernos de aquecimento a gás natural ou óleo ou de sistemas de aquecimento de fluxo contínuo a gás
natural. O consumidor deve ser informado da necessidade de as tubagens de ligação entre a fonte de água quente
e a máquina de lavar a louça serem de comprimento reduzido e bem isoladas;
d) Conselhos sobre como adaptar a dose de sal em função da dureza da água local, se aplicável;
e) Uma recomendação no sentido da utilização da capacidade total de carga da máquina sempre que possível;
f) Uma recomendação no sentido de evitar o enxaguamento da louça antes de a colocar na máquina;
g) Conselhos sobre a melhor utilização da opção de paragem no último enxaguamento, se a máquina dispuser da
mesma;
h) Informações sobre a existência de detergentes que apresentam uma eficiência máxima a temperaturas abaixo dos
65 °C, susceptíveis de poupar energia;
i) Conselhos sobre como variar a dose de detergente em função do tipo e da quantidade de carga e do seu grau de
sujidade (por exemplo, metade da carga requer menos detergente). Deve ser feita referência às marcações no
dispositivo de carga dos detergentes;
j) Informações sobre os níveis de consumo de energia e água da máquina de lavar louça nos diferentes programas,
permitindo ao consumidor identificar um programa adequado que utilize a menor quantidade de energia e de
água; informações sobre os níveis de consumo em estado de vigília;
k) Uma recomendação no sentido de não deixar a máquina de lavar louça na posição ligada depois de ter
completado o programa de modo a evitar possíveis perdas de energia em estado de vigília. O manual de
instruções deve especificar o tempo necessário para completar os programas disponíveis;
l) Informações sobre os requisitos energéticos nos seguintes modos de funcionamento: desligada, com temporizador, após o fim do programa;
m) Conselhos sobre a manutenção adequada da máquina de lavar louça, incluindo limpeza regular dos filtros e
remoção de depósitos, e informações sobre a disponibilidade de peças sobresselentes;
n) Indicação de que o desrespeito destas observações pode levar a um maior consumo de energia, água e/ou
detergente e, por conseguinte, aumentar os custos de funcionamento e reduzir a eficiência de lavagem;
o) Conselhos sobre como beneficiar do processo de retoma do fabricante;
p) Informações sobre a atribuição do rótulo ecológico da UE ao produto, com uma pequena explicação sobre o
significado do mesmo, em conjunto com a indicação de que é possível obter mais informações sobre o rótulo
ecológico no seu sítio Web (http://europa.eu.int/ecolabel) e de que existem detergentes para máquinas de lavar
louça com o rótulo ecológico.
O requerente deve declarar a conformidade do produto com estes requisitos e fornecer um exemplar do manual de instruções ao
organismo competente encarregado da avaliação do pedido.
11. Informações que figuram no rótulo ecológico
A caixa 2 do rótulo ecológico deve incluir o seguinte texto:
— consome muito pouca energia
— consome pouca água
— concebida para facilitar a reciclagem.
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