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Aplicação do Regulamento Produtos de Construção

Resolução do Parlamento Europeu, de 10 de março de 2021, sobre a aplicação do Regulamento (UE) n.o 305/2011 
que estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção (Regulamento 

Produtos de Construção) (2020/2028(INI))

(2021/C 474/03)

O Parlamento Europeu,

— Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 114.o,

— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que 
estabelece condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção (1) (Regulamento Produtos de 
Construção — RPC),

— Tendo em conta o Regulamento (UE) n.o 1025/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, 
relativo à normalização europeia, que altera as Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho e revoga a Decisão 87/95/CEE do Conselho e a Decisão n.o 1673/2006/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho (2) (Regulamento relativo à normalização),

— Tendo em conta a avaliação da Comissão, de 24 de outubro de 2019, do Regulamento (UE) n.o 305/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece condições harmonizadas para 
a comercialização dos produtos de construção (SWD(2019)1770),

— Tendo em conta o relatório da Comissão, de 24 de outubro de 2019, relativo ao resultado da avaliação da relevância das 
funções definidas no artigo 31.o, n.o 4, que recebem financiamento da União nos termos do artigo 34.o, n.o 2, do 
Regulamento (UE) n.o 305/2011 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2011, que estabelece 
condições harmonizadas para a comercialização dos produtos de construção e que revoga a Diretiva 89/106/CEE do 
Conselho (COM(2019)0800),

— Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/1020 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, 
relativo à fiscalização do mercado e à conformidade dos produtos e que altera a Diretiva 2004/42/CE e os Regulamentos 
(CE) n.o 765/2008 e (UE) n.o 305/2011 (3),

— Tendo em conta o Regulamento (CE) n.o 765/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de Julho de 2008, que 
estabelece os requisitos de acreditação e fiscalização do mercado relativos à comercialização de produtos, e que revoga 
o Regulamento (CEE) n.o 339/93 (4),

— Tendo em conta a Decisão n.o 768/2008/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de julho de 2008, relativa 
a um quadro comum para a comercialização de produtos, e que revoga a Decisão 93/465/CEE (5),

— Tendo em conta o Regulamento (UE) 2019/515 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de março de 2019, 
relativo ao reconhecimento mútuo de mercadorias comercializadas legalmente noutro Estado-Membro e que revoga 
o Regulamento (CE) n.o 764/2008 (6),

— Tendo em conta a sua resolução, de 21 de outubro de 2010, sobre o futuro da normalização europeia (7),
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— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 30 de novembro de 2016, sobre energias limpas para todos os 
europeus (COM(2016)0860),

— Tendo em conta o Pacto Ecológico Europeu (COM(2019)0640),

— Tendo em conta a Comunicação da Comissão, de 11 de março de 2020, intitulada «Um novo Plano de Ação para 
a Economia Circular — Para uma Europa mais limpa e competitiva» (COM(2020)0098),

— Tendo em conta o artigo 54.o do seu Regimento, bem como o artigo 1.o, n.o 1, alínea e), e o anexo 3 da decisão da 
Conferência dos Presidentes, de 12 de dezembro de 2002, sobre o processo de autorização para elaborar relatórios de 
iniciativa,

— Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores (A9-0012/2021),

A. Considerando que a indústria da construção assegura diretamente 18 milhões de postos de trabalho na Europa e gera 
9 % do PIB (8);

B. Considerando que o Regulamento Produtos de Construção (RPC) tem por objetivo eliminar os entraves técnicos ao 
comércio de produtos de construção, a fim de fomentar a sua livre circulação no mercado interno, assegurando, ao 
mesmo tempo, a aptidão desses produtos para o fim a que se destinam e a conformidade dos mesmos com 
o desempenho declarado, tendo em conta os aspetos relativos à saúde, à segurança e ao ambiente relacionados com 
a sua utilização, independentemente do local onde são fabricados;

C. Considerando que o sistema europeu de regulamentação técnica e normalização demonstrou ser um motor da 
competitividade e da inovação, contribuindo, simultaneamente, para a segurança dos consumidores e para a redução das 
taxas de acidentes, fazendo das normas europeias uma referência a nível mundial;

D. Considerando que a lentidão na adoção e a falta de referência às normas harmonizadas representam um problema, uma 
vez que o processo de adoção não acompanha a evolução do sector, criando incerteza para as empresas; considerando 
que a falta de normas harmonizadas e a natureza incompleta das normas existentes contribuíram para o estabelecimento 
de requisitos nacionais adicionais aplicáveis aos produtos de construção que, por seu turno, criam obstáculos à livre 
circulação dos produtos de construção no mercado único; considerando que os requisitos em causa podem prejudicar os 
consumidores e os Estados-Membros no exercício das suas responsabilidades no que diz respeito à segurança estrutural, 
à saúde, à proteção do ambiente, a outras questões relacionadas com a construção e à proteção dos consumidores;

E. Considerando que as regras relativas às obras de construção estabelecidas pelos Estados-Membros devem ser concebidas 
e aplicadas de molde a garantir a segurança dos trabalhadores e dos consumidores e a evitar que sejam causados danos 
ao ambiente, que podem também ter um impacto nos requisitos aplicáveis aos produtos de construção;

F. Considerando que os custos de conformidade relativos ao RPC representam 0,6 % a 1,1 % do volume de negócios do 
sector da construção, sendo principalmente suportados pelos fabricantes, e podem constituir um pesado encargo para 
as PME;

1. Congratula-se com a avaliação de que foi objeto o RPC, bem como com a revisão do RPC atualmente a ser efetuada 
pela Comissão no intuito de eliminar entraves que se colocam aos produtos de construção no mercado interno e de 
contribuir para os objetivos do Pacto Ecológico Europeu e do Plano de Ação para a Economia Circular, tendo 
simultaneamente em conta a evolução tecnológica e a inovação;

2. Chama a atenção para a natureza específica do RPC, que difere dos princípios gerais do novo quadro legislativo, 
sobretudo porque não harmoniza os requisitos específicos nem os níveis mínimos de segurança relativos aos produtos de 
construção, mas, em vez disso, estabelece uma linguagem técnica comum — que é a mesma para todos os produtos de 
construção abrangidos pelo âmbito de aplicação do RPC — para efeitos de avaliação do desempenho dos produtos de 
construção em relação às suas características essenciais, tal como estabelecidas nas especificações técnicas harmonizadas;

3. Salienta que o RPC em vigor assegura a livre circulação dos produtos de construção na União, embora os 
Estados-Membros mantenham o controlo sobre as regras aplicáveis às obras de construção; observa, a este respeito, que 
a legislação dos Estados-Membros requer que as obras de construção civil sejam concebidas e realizadas de forma a não 
comprometer a segurança de pessoas, animais domésticos ou bens, nem a causar danos ambientais; observa que 
a regulamentação relativa à construção estabelecida ao nível dos Estados-Membros é geralmente influenciada pelo 
desempenho dos produtos de construção incorporados nas obras;
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Linguagem técnica comum, incluindo normas

4. Assinala que a linguagem técnica comum introduzida pelo RPC é especificada por normas europeias harmonizadas, 
bem como por Documentos de Avaliação Europeus (DAE) para os produtos não abrangidos — ou não inteiramente 
abrangidos — por normas harmonizadas, a fim de responder aos requisitos de desempenho dos Estados-Membros; assinala 
que o Comité Europeu de Normalização (CEN) e o Comité Europeu de Normalização Eletrotécnica (CENELEC) são os 
organismos competentes para a elaboração de normas harmonizadas, enquanto a Organização Europeia de Aprovação 
Técnica (EOTA) e os organismos de avaliação técnica (OAT) são responsáveis pela elaboração dos DAE;

5. Salienta que, contrariamente ao que sucede relativamente a outra legislação no âmbito do novo quadro legislativo, ao 
abrigo do RPC, é obrigatório utilizar normas harmonizadas, o que requer a existência de um sistema eficaz para a adoção 
das mesmas, a fim de responder às necessidades da indústria, refletir as práticas mais eficazes seguidas pela indústria, abrir 
caminho para a inovação, acompanhar a evolução tecnológica, garantir a clareza jurídica e condições equitativas para as 
PME, bem como de responder às necessidades regulamentares dos Estados-Membros; solicita à Comissão que, para o efeito, 
assegure a participação ativa do sector e de outras partes interessadas, a fim de garantir que as novas normas sejam tão 
relevantes quanto possível; assinala a importância da participação ativa dos Estados-Membros no processo de 
normalização;

6. Está preocupado com o facto de as 444 normas harmonizadas existentes para os produtos de construção apenas 
compreenderem 12 novas normas emitidas na sequência da adoção do RPC; considera que o tempo necessário para 
a elaboração e citação de normas, o atraso na revisão e atualização das normas existentes (acervo do RPC), a falta de clareza 
jurídica no atual quadro legislativo e a ausência de um diálogo profícuo entre todos os parceiros atualmente envolvidos no 
processo representam os problemas mais significativos associados à aplicação do RPC;

7. Salienta o facto de um número significativo de normas não abranger na íntegra todos os requisitos básicos necessários 
com vista à utilização dos produtos de construção em obras de construção; manifesta a sua preocupação pelo facto de 
a referida natureza incompleta da harmonização ter, em parte, conduzido ao estabelecimento de requisitos nacionais 
adicionais e a marcas nacionais obrigatórias para os produtos de construção que, por seu turno, servem para criar barreiras 
injustificadas, fragmentar e enfraquecer o mercado interno e criar insegurança jurídica para as empresas, as construtoras, os 
empreiteiros, os urbanistas e os arquitetos, dando azo a potenciais riscos para a segurança no âmbito das obras de 
construção;

8. Solicita urgentemente à Comissão que encontre uma solução célere e viável para melhorar os processos de 
normalização e resolver o atraso em matéria de normas não citadas; advoga, neste contexto, uma combinação de medidas 
de curto prazo destinadas a reduzir o atraso e a colmatar as lacunas da regulamentação, juntamente com medidas de longo 
prazo destinadas a melhorar o processo de definição da linguagem técnica comum através de normas harmonizadas 
abrangentes;

9. Chama a atenção para a necessidade de solucionar os problemas relacionados com a elaboração de normas 
harmonizadas em todas as fases do processo de preparação; apela à Comissão para que, nesta fase preparatória, aja em 
concertação estreita com todas as partes interessadas, em consonância com o Regulamento relativo à normalização, 
e salienta a importância de uma representação equilibrada, da transparência e da abertura de todas as partes envolvidas para 
encontrar soluções viáveis; sublinha que é necessário assegurar a elevada qualidade dos pedidos de normalização emitidos 
pela Comissão, bem como fornecer orientações claras e pragmáticas; incentiva ainda a Comissão a elaborar orientações 
abrangentes e horizontais destinadas aos organismos de normalização, indicando a estrutura e os requisitos pretendidos 
para cada norma; propõe o estabelecimento de prazos claramente definidos para a avaliação, pela Comissão, das normas 
preparadas, bem como de prazos claros para todas as partes, a fim de garantir que se proceda a nova revisão, caso se 
constate a não adesão a um pedido de normalização ou ao RPC; considera que é importante definir de modo mais preciso 
o âmbito de aplicação das normas, de molde a assegurar que os fabricantes disponham de orientações claras quando 
declaram que os seus produtos são abrangidos pelo âmbito de aplicação;

10. Considera que, devido à natureza vinculativa das normas estabelecidas no âmbito do RPC e ao facto de serem 
consideradas parte da legislação da União, os textos das normas harmonizadas emitidas devem estar disponíveis em todas 
as línguas da União; salienta a necessidade de assegurar uma tradução de alta qualidade e de reforçar a participação dos 
organismos nacionais de normalização no processo de tradução; insta a Comissão a aumentar o apoio à tradução das 
normas harmonizadas e a simplificar as modalidades financeiras que lhe são aplicáveis;

11. Está preocupado com o facto de a grande maioria dos DAE não se referir a produtos inovadores, apesar de o RPC 
prever uma via alternativa para os produtos não abrangidos, ou não inteiramente abrangidos, por normas harmonizadas, 
permitindo a entrada de produtos inovadores no mercado;

12. Considera, por conseguinte, que o desempenho insuficiente do sistema de normalização é um dos fatores na origem 
de um crescente recurso à EOTA como via alternativa para a normalização;
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13. Chama a atenção para a lentidão e o elevado custo que o recurso a esta via acarreta, que não é favorável às PME 
e que, praticamente, só é acessível aos grandes intervenientes no mercado; salienta que, apesar de o processo de 
normalização necessitar de melhorias gerais, o atual procedimento de elaboração de DAE pode ser útil como via 
suplementar para incentivar o desenvolvimento de produtos inovadores e a participação das PME — embora tenha também 
de ter em conta o objetivo dos fabricantes de colocar os produtos inovadores o mais rapidamente possível no mercado, 
respeitando os requisitos da União aplicáveis aos produtos — e não deve ser entendido como uma alternativa duradoura ao 
sistema de normalização;

14. Sublinha que uma linguagem técnica comum poderá contribuir para promover a economia circular, porquanto 
permite a declaração uniforme do desempenho dos produtos de construção; considera, além disso, que deve ser colocada 
maior ênfase em normas suscetíveis de contribuir para a promoção de uma economia circular na Europa;

Marcação CE e declaração de desempenho

15. Observa que a marcação CE permite que produtos de construção legalmente colocados no mercado num 
Estado-Membro sejam comercializados no território de qualquer outro Estado-Membro; está preocupado com o facto de, 
no entanto, a marcação CE realizada ao abrigo do RPC diferir da realizada ao abrigo de outra legislação do novo quadro 
legislativo, uma vez que apenas se refere ao desempenho dos produtos e não comprova a conformidade com requisitos 
específicos aplicáveis aos produtos, pelo que essa diferença de abordagem em relação a outra legislação do novo quadro 
legislativo é suscetível de dar azo a confusão a respeito da marcação CE e de reduzir o seu valor; salienta, a este respeito, que 
há sobreposição na informação exigida para efeitos de marcação CE e para a apresentação da declaração de desempenho; 
considera que esta duplicação cria encargos administrativos e custos adicionais desnecessários para as empresas e que 
é necessário resolver esta situação, nomeadamente mediante o recurso acrescido a soluções digitais;

16. Lamenta que a marcação CE seja confundida com uma marca de qualidade, apesar de não indicar se um produto de 
construção é seguro ou suscetível de ser utilizado em obras de construção; considera que são necessárias novas soluções 
que permitam fornecer aos utilizadores finais informações precisas e claras sobre a natureza da marcação CE no que diz 
respeito à segurança dos produtos de construção e à sua conformidade com os requisitos nacionais em matéria de 
segurança dos edifícios e de obras de construção;

17. Insta a Comissão a ponderar e avaliar exaustivamente a possibilidade de reforçar gradualmente o RPC, incluindo 
neste regulamento obrigações de informar e requisitos de desempenho dos produtos adicionais a respeito dos aspetos de 
saúde, segurança e ambiente, após ter sido efetuada uma avaliação de impacto e uma avaliação das necessidades 
regulamentares da União e dos Estados-Membros para cada categoria de produtos; insta, além disso, a Comissão a avaliar 
qual a abordagem que se revelaria eficaz para o RPC;

18. Observa a ausência de digitalização no sector da construção e salienta a importância de explorar plenamente as 
tecnologias digitais que possam contribuir para a prestação de informações claras, transparentes e fiáveis aos operadores 
económicos e aos utilizadores finais, dar resposta à sobreposição de requisitos em matéria de informação e fazer com que as 
autoridades de fiscalização do mercado estejam em condições de exercer as suas tarefas de forma mais eficaz; insta 
a Comissão a avaliar os benefícios da utilização dessas tecnologias e a desenvolver soluções para a integração inteligente dos 
dados disponíveis utilizáveis em diferentes sistemas de informação;

19. Considera que as soluções digitais podem aumentar a transparência do mercado dos produtos de construção 
e garantir a exatidão e a fiabilidade das informações prestadas na declaração de desempenho, bem como facilitar 
a comparabilidade dos produtos de construção com base no seu desempenho declarado, nomeadamente em termos de 
segurança e de desempenho ambiental, permitindo assim que os operadores económicos e os utilizadores finais tirem 
proveito das informações prestadas pelos fabricantes, procedendo a uma rápida apreciação e comparação dos requisitos 
aplicáveis às obras de construção com as informações fornecidas na declaração de desempenho;

20. Salienta a necessidade de uma maior sensibilização dos operadores económicos e, em particular, das PME e das 
microempresas, para a marcação CE e para a declaração de desempenho, nomeadamente através do portal digital único; 
considera que esta abordagem aumentaria a confiança na harmonização da União e na qualidade das normas harmonizadas 
e contribuiria para reduzir a fragmentação do mercado único; destaca o papel importante desempenhado pelos Pontos de 
Contacto nacionais para produtos do sector da construção (PCPC) quando se trata de informar os operadores económicos 
relativamente à aplicação do RPC, bem como de prestar informações fiáveis sobre as disposições em vigor no território de 
um Estado-Membro que estipulam as obrigações aplicáveis nas obras de construção consoante a utilização prevista de cada 
produto de construção; propõe que sejam envidados mais esforços para aumentar a sensibilização para a existência destes 
pontos de contacto, uma vez que, em 2018, apenas 57 % das partes interessadas tinham conhecimento dos mesmos;
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Fiscalização do mercado

21. Está preocupado com o facto de a indústria considerar a fiscalização do mercado dos produtos de construção 
insuficiente e ineficaz; salienta que esta situação mina a igualdade das condições de concorrência, em detrimento dos 
operadores económicos que cumprem a legislação e em benefício dos comerciantes desonestos que não o fazem; salienta 
que, em razão de uma fiscalização do mercado deficiente e incoerente, o número de produtos que não cumprem o seu 
desempenho declarado pode vir a aumentar, colocando os utilizadores finais em risco;

22. Insta os Estados-Membros a aplicarem na íntegra o Regulamento (UE) 2019/1020, que visa reforçar a fiscalização do 
mercado dos produtos abrangidos pela legislação de harmonização da União, nomeadamente o RPC, e que estabelece 
o quadro para a cooperação com os operadores económicos; salienta que as autoridades nacionais de fiscalização do 
mercado devem aplicar as novas regras de forma coerente, harmonizada e que, para o efeito, é necessário reforçar 
a cooperação transfronteiriça, de molde a assegurar a igualdade de condições no sector da construção e a concorrência leal 
no mercado da União;

23. Recorda que o Regulamento (UE) 2019/1020 impõe aos Estados-Membros a obrigação de afetarem às autoridades 
de fiscalização do mercado os recursos financeiros, humanos e técnicos necessários, nomeadamente assegurando que 
dispõem da devida perícia; incentiva os Estados-Membros a reforçarem a cooperação entre as suas autoridades de 
fiscalização do mercado, nomeadamente a nível transfronteiriço, bem como a aumentarem o número, a eficiência 
e a eficácia dos controlos, a fim de poderem identificar produtos de construção não conformes às respetivas declarações de 
desempenho e impedir a sua circulação no mercado interno;

24. Insta a Comissão a adotar rapidamente atos de execução ao abrigo do Regulamento (UE) 2019/1020 para uma 
maior harmonização do desempenho das autoridades de fiscalização do mercado, mediante a definição de condições 
uniformes aplicáveis aos controlos, de critérios para a determinação da frequência dos controlos e da quantidade de 
amostras de determinados produtos ou categorias de produtos que deve ser objeto de verificação, bem como através da 
definição de parâmetros de referência e de técnicas para o controlo dos produtos harmonizados, tendo em devida conta as 
especificidades dos sectores envolvidos, incluindo os produtos de construção, e o impacto num RPC revisto; regista 
o importante papel desempenhado pela rede da União para a conformidade dos produtos e pelos grupos de cooperação 
administrativa no sentido de garantir uma coordenação e cooperação estruturadas entre as autoridades competentes para 
a aplicação da lei dos Estados-Membros e a Comissão e de racionalizar as práticas de fiscalização do mercado, no intuito de 
as tornar mais eficazes;

25. Considera crucial que as autoridades nacionais de fiscalização do mercado responsáveis pelos produtos de 
construção cooperem estreitamente com as autoridades nacionais de controlo dos edifícios para assegurar não só uma 
abordagem mais diferenciada aquando da avaliação da conformidade dos produtos de construção utilizados nas obras de 
construção com o desempenho declarado ou a utilização prevista, mas também a respetiva conformidade com 
a regulamentação aplicável no domínio da construção, garantindo assim a proteção da saúde e da segurança dos 
trabalhadores que utilizam os produtos de construção, bem como os utilizadores finais das obras de construção;

26. Salienta que os Estados-Membros devem assumir as suas responsabilidades quando introduzem disposições 
nacionais aplicáveis às obras de construção, nomeadamente requisitos relacionados com a segurança dos edifícios durante 
a construção, a manutenção e a demolição das obras de construção, tendo também em conta outros aspetos importantes 
para o interesse público, como a saúde, a segurança e a proteção dos trabalhadores e a proteção do ambiente;

27. Chama a atenção para o aumento das vendas em linha de produtos no sector da construção; salienta a necessidade 
de assegurar uma fiscalização eficaz do mercado dos produtos de construção vendidos em linha — em especial dos 
produtos adquiridos a operadores económicos de países terceiros, uma vez que poderão não estar em conformidade com 
a legislação da União, sendo, por conseguinte, suscetíveis de influenciar a qualidade e a segurança das obras de 
construção –, a fim de assegurar a conformidade dos produtos de construção que circulam no mercado único com o seu 
desempenho declarado ou a sua utilização prevista, independentemente da sua origem; sublinha o papel que os mercados 
em linha podem desempenhar neste contexto;

28. Salienta a importância de assegurar um nível uniforme de desempenho dos organismos notificados que realizam 
avaliações do desempenho dos produtos de construção, de modo a que as suas funções sejam exercidas ao mesmo nível 
e nas mesmas condições; observa, a este respeito, o papel que as instalações de ensaio da União introduzidas pelo 
Regulamento (UE) 2019/1020 desempenham no sentido de contribuir para o reforço das capacidades laboratoriais e de 
garantir a fiabilidade e a coerência dos ensaios para efeitos de fiscalização do mercado em todos os Estados-Membros;

29. Salienta a necessidade de melhorar a prestação e o intercâmbio de informações sobre as substâncias potencialmente 
perigosas nos produtos de construção e de reforçar a cooperação com as bases de dados da Agência Europeia dos Produtos 
Químicos, em conformidade com a legislação em vigor;

30. Insta a Comissão a continuar a supervisionar de forma eficaz o mercado interno e a eliminar as barreiras 
injustificadas que aí se verificam em resultado de medidas regulamentares nacionais; salienta a necessidade de reforçar 
o diálogo e a cooperação entre a Comissão e os Estados-Membros para combater as práticas que impedem a livre circulação 
dos produtos de construção no mercado interno, tais como o recurso permanente a marcas nacionais e a certificações 
suplementares para os produtos de construção;
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Sustentabilidade dos produtos de construção

31. Sublinha a necessidade global de transição para uma economia sustentável e mais circular em termos de 
aprovisionamento, fabrico, reutilização e reciclagem de produtos de construção e da sua utilização em obras de construção; 
salienta que é necessário melhorar a sustentabilidade dos produtos de construção e aumentar a disponibilidade de produtos 
e materiais secundários e renováveis no mercado;

32. Congratula-se, a este respeito, com o objetivo da Comissão de tornar o sector da construção mais sustentável, 
debruçando-se, no âmbito da revisão do RPC, sobre o desempenho dos produtos de construção em termos de 
sustentabilidade, tal como anunciado no Plano de Ação para a Economia Circular; apoia o compromisso da Comissão de 
alinhar a legislação relativa aos produtos de construção com as políticas ambientais horizontais e de a tornar mais coerente 
com estas políticas;

33. Insta a Comissão a ponderar a possibilidade de incluir, para determinadas categorias de produtos nos termos do 
RPC, requisitos específicos relativos ao desempenho ambiental e aos critérios de sustentabilidade ao longo do ciclo de vida 
dos produtos nas normas harmonizadas, tendo simultaneamente em conta a evolução do mercado e da tecnologia e os 
requisitos regulamentares nacionais para o sector da construção ou as políticas imobiliárias, a fim de proporcionar aos 
fabricantes um quadro único para a avaliação e ensaio de produtos, sempre que surjam requisitos comuns de conformidade 
pertinentes; salienta o facto de os atuais requisitos básicos para as obras de construção estabelecidos no RPC poderem já 
constituir a base para a preparação de mandatos de normalização e de especificações técnicas harmonizadas em matéria de 
desempenho ambiental e de sustentabilidade dos produtos de construção; salienta a importância de proceder a uma 
avaliação adequada das categorias de produtos para as quais esses requisitos seriam relevantes e sublinha a necessidade de 
envolver todas as partes interessadas no processo de avaliação; realça que tal não deve conduzir a um aumento dos preços 
dos produtos de construção;

34. Insta a Comissão a avaliar de que forma o RPC pode contribuir para a circularidade dos produtos de construção, 
nomeadamente os produtos reutilizados ou remanufaturados ou os produtos fabricados a partir de materiais reciclados; 
salienta que para tal será necessário dispor de dados fiáveis sobre a utilização anterior dos produtos de construção, tendo 
em conta os possíveis custos envolvidos; congratula-se, neste contexto, com o objetivo da Comissão de criar um espaço 
europeu de dados para aplicações circulares inteligentes que inclua dados relativos a informações sobre produtos (9);

Recomendações específicas com vista à revisão do RPC

35. Salienta a necessidade de garantir a participação adequada das partes interessadas no processo de consulta e de 
avaliação; salienta a importância de uma extensa avaliação de impacto das possíveis opções regulamentares; salienta 
a necessidade de a legislação relativa aos produtos de construção garantir a todas as empresas, nomeadamente as PME, 
condições de concorrência equitativas e encargos administrativos mais leves, tendo simultaneamente em conta novos 
modelos empresariais, bem como uma concorrência leal e livre a nível mundial; solicita, neste contexto, uma maior 
clarificação e a melhoria dos procedimentos simplificados para as microempresas;

36. Salienta a importância de evitar duplicações e de assegurar a coerência do RPC revisto com a legislação em vigor 
e com futuras iniciativas legislativas; insta, por conseguinte, a Comissão a clarificar a relação entre o RPC e a legislação 
conexa relativa ao mercado interno, como a Diretiva Conceção Ecológica (10), o Regulamento Etiquetagem Energética (11), 
a Diretiva-Quadro Resíduos (12) e a Diretiva Água Potável (13), de modo a evitar eventuais sobreposições e, se for caso disso, 
a simplificar as disposições pertinentes, a fim de proporcionar clareza jurídica às empresas;

37. Sublinha que qualquer revisão do RPC deve ser consentânea com os princípios e objetivos do Regulamento relativo 
à normalização no que diz respeito à preparação de normas harmonizadas, a fim de assegurar a transparência e a qualidade 
destas normas; salienta que toda e qualquer revisão deve assegurar a participação adequada de todas as partes interessadas 
e ir ao encontro das necessidades regulamentares dos Estados-Membros;

38. Realça, no que diz respeito à revisão do RPC ou ao exame do acervo do RPC, que é necessário assegurar a clareza 
jurídica durante o período de transição, a fim de evitar um vazio jurídico e de garantir a passagem harmoniosa das 
disposições existentes para as novas disposições;
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(9) Tal como mencionado no Novo Plano de Ação para a Economia Circular.
(10) JO L 285 de 31.10.2009, p. 10.
(11) JO L 198 de 28.7.2017, p. 1.
(12) JO L 312 de 22.11.2008, p. 3.
(13) JO L 330 de 5.12.1998, p. 32.



39. Está preocupado com o facto de a revisão do RPC e, em especial, do acervo do RPC levar muito tempo, embora os 
fabricantes, as construtoras, os empreiteiros, os urbanistas, os arquitetos as entidades adjudicantes e outros utilizadores 
finais necessitem de soluções imediatas para superar a incerteza jurídica resultante, nomeadamente, da falta de normas 
harmonizadas atualizadas e das lacunas na regulamentação; insta a Comissão a abordar estas questões no âmbito da revisão 
do RPC prevista e, nomeadamente, a encontrar uma solução para lidar com os desafios jurídicos e técnicos urgentes;

40. Solicita que se proceda a uma revisão ambiciosa do RPC, com vista a criar um quadro regulamentar sólido que 
preveja regras eficazes, facilmente aplicáveis e harmonizadas;

o

o  o

41. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e aos Estados-Membros. 
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