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Comunicado de Imprensa 
Luxemburgo, 20 de março de 2019 

O Tribunal de Contas Europeu examina a conceção 
ecológica e as etiquetas energéticas da UE 

O Tribunal de Contas Europeu está a realizar uma auditoria às medidas da UE para a conceção 
ecológica e a etiquetagem energética dos produtos, incluindo os eletrodomésticos. O Tribunal 
irá avaliar, em especial, a contribuição destas medidas para os objetivos ambientais e de 
eficiência energética da UE. 

No âmbito da sua luta contra as alterações climáticas, a UE está empenhada em aumentar a sua 
eficiência energética em 20% até 2020 e em 32,5% até 2030. Para ajudar a alcançar estes 
objetivos, a Comissão tomou medidas centradas na conceção de produtos mais ecológicos e na 
informação aos consumidores, às quais foram atribuídos 0,8 mil milhões de euros no período 
de 2007-2020. 

O Tribunal publicou hoje uma Antevisão da Auditoria sobre a política da UE em matéria de 
conceção ecológica e etiquetagem energética. Este tipo de documento apresenta informações 
sobre um trabalho de auditoria em curso, sendo concebido como uma fonte de informação para 
os interessados na política ou nos programas que estão a ser auditados.  

A conceção ecológica e a etiquetagem energética devem complementar-se mutuamente. Por um 
lado, os requisitos de conceção ecológica promovem a inovação e "afastam" o mercado dos 
produtos com pior desempenho. Por outro lado, as etiquetas energéticas incentivam os 
consumidores a tomarem decisões mais fundamentadas e "aproximam" o mercado de uma 
maior eficiência energética. A fiscalização do mercado é, por isso, essencial para garantir que os 
produtos cumprem os requisitos. 
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As atuais exigências quanto à conceção ecológica abrangem 30 grupos de produtos que vão das 
lâmpadas domésticas a caldeiras industriais de combustível sólido. As regras em matéria de 
etiquetagem são igualmente aplicáveis, pelo menos parcialmente, a 13 destes grupos de 
produtos. A auditoria examinará em que medida a ação da UE contribuiu para a realização dos 
objetivos ambientais e de eficiência energética. 

O Tribunal vai-se concentrar, em especial: 

o na gestão das medidas de conceção ecológica e de etiquetagem energética por parte da 
Comissão; 

o no impacto da ação da UE sobre as atividades de fiscalização do mercado por parte dos 
Estados-Membros. 
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