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REGULAMENTO (UE) …/... DA COMISSÃO
de 15.3.2019
que estabelece os requisitos de conceção ecológica para servidores e produtos de
armazenamento de dados nos termos da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho e que altera o Regulamento (UE) n.º 617/2013 da Comissão
(Texto relevante para efeitos do EEE)

A COMISSÃO EUROPEIA,
Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,
Tendo em conta a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
outubro de 2009, relativa à criação de um quadro para definir os requisitos de conceção
ecológica dos produtos relacionados com o consumo de energia1, nomeadamente o artigo 15.º,
n.º 1,
Após consulta do Fórum de Consulta referido no artigo 18.º da Diretiva 2009/125/CE,
Considerando o seguinte:

PT

(1)

Nos termos da Diretiva 2009/125/CE, a Comissão deve definir os requisitos de
conceção ecológica aplicáveis aos produtos relacionados com o consumo de energia
que representem um volume de vendas e de comércio significativo, tenham um
impacto ambiental significativo e apresentem um potencial considerável de melhoria
desse impacto, sem que isso implique custos excessivos.

(2)

A Comissão efetuou um estudo preparatório para analisar os aspetos técnicos,
ambientais e económicos dos servidores e dos produtos de armazenamento de dados
tipicamente utilizados para fins comerciais. O estudo envolveu agentes do setor e
partes interessadas da União e dos países terceiros e os seus resultados foram
divulgados publicamente.

(3)

Os servidores e os produtos de armazenamento de dados são geralmente colocados no
mercado para utilização por centros de dados e em ambientes organizativos e
empresariais.

(4)

Os aspetos ambientais dos servidores e dos produtos de armazenamento de dados que
foram identificados como significativos para efeitos do presente regulamento
respeitam ao consumo de energia na fase de utilização e à eficiência dos recursos, em
especial os aspetos relacionados com a reparabilidade, a reutilização, a capacidade de
atualização e a reciclabilidade tendo em vista a segurança do aprovisionamento.

(5)

Os requisitos de conceção ecológica deverão permitir harmonizar os requisitos em
matéria de consumo de energia e de eficiência dos recursos aplicáveis aos servidores e
produtos de armazenamento de dados na União, com vista a melhorar o funcionamento
do mercado interno e o desempenho ambiental desses produtos.
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(6)

Prevê-se que até 2030 o consumo anual de energia diretamente relacionado com os
servidores aumente para 48 TWh, e para 75 TWh se considerarmos também o
consumo anual de energia relacionado com as infraestruturas (p. ex., sistemas de
refrigeração e sistemas de alimentação permanente de eletricidade). No mesmo ano, o
consumo anual de energia dos produtos de armazenamento de dados deverá ser de 30
TWh, e de 47 TWh se incluirmos também as infraestruturas. O estudo preparatório
demonstra que o consumo de energia na fase de utilização pelos servidores e produtos
de armazenamento de dados pode ser reduzido significativamente.

(7)

Os efeitos dos requisitos de conceção ecológica estabelecidos no presente regulamento
deverão traduzir-se numa poupança energética anual de cerca de 9 TWh até 2030
(aproximadamente o consumo anual de eletricidade da Estónia em 2014). Em
particular, até 2030 os efeitos dos requisitos de conceção ecológica estabelecidos no
presente regulamento para os servidores deverão gerar uma poupança energética anual
direta de cerca de 2,4 TWh e uma poupança energética anual indireta (relacionada com
as infraestruturas) de cerca de 3,7 TWh, ou seja, uma poupança total de 6,1 TWh, o
que corresponde a um total de 2,1 milhões de toneladas de equivalente CO2. Os efeitos
dos requisitos de conceção ecológica estabelecidos no presente regulamento para os
produtos de armazenamento de dados deverão gerar até 2030 uma poupança energética
anual direta de cerca de 0,8 TWh e uma poupança energética anual indireta
(relacionada com as infraestruturas) de cerca de 2 TWh, ou seja, uma poupança total
de 2,8 TWh, o que corresponde a um total de 0,9 milhões de toneladas de equivalente
CO2.

(8)

Em conformidade com o plano de ação da União para a economia circular 2, a
Comissão deve certificar-se que são valorizados os aspetos relevantes para este tipo de
economia, como a durabilidade e a reparabilidade, ao definir ou rever os critérios de
conceção ecológica. Por conseguinte, devem ser estabelecidos requisitos referentes a
aspetos não relacionados com a energia, incluindo a extração de componentes
principais e das matérias-primas essenciais (CRM), a introdução de uma
funcionalidade para a eliminação segura dos dados e a disponibilização da mais
recente versão de firmware.

(9)

O requisito de extração de componentes principais deverá promover a reparabilidade e
a capacidade de atualização dos servidores e produtos de armazenamento de dados, em
especial por terceiros (como os reparadores de peças sobressalentes e os serviços de
manutenção).

(10)

A possibilidade de inclusão das CRM nos regulamentos de conceção ecológica
(incluindo para os servidores empresariais) foi mencionada no recente documento de
trabalho dos serviços da Comissão relativo ao relatório sobre as matérias-primas
essenciais e a economia circular3.

(11)

O requisito de introdução de uma funcionalidade para a eliminação segura dos dados
pode ser aplicado através de soluções técnicas, nomeadamente incorporando essa
funcionalidade no firmware, tipicamente no Basic Input/Output System (BIOS), no
software de um ambiente autónomo autoexecutável fornecido num CD, DVD ou chave
USB autoexecutável incluído com o produto ou no software instalável nos sistemas
operativos suportados fornecidos com o produto.
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(12)

Os requisitos relativos aos aspetos não energéticos deverão ajudar a prolongar a vida
útil dos servidores, tornando mais fácil a sua readaptação e reutilização, sem prejuízo
dos princípios da privacidade e da proteção dos dados pessoais, tal como definidos no
Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho4.

(13)

O consumo de energia dos servidores e produtos de armazenamento de dados pode ser
reduzido aplicando tecnologias já existentes, não sujeitas a direitos de propriedade,
sem aumentar os custos combinados de aquisição e operação destes produtos.

(14)

Os requisitos de conceção ecológica não devem afetar a funcionalidade ou a
acessibilidade de preços dos servidores e produtos de armazenamento de dados na
perspetiva do utilizador final, nem ter um impacto negativo na saúde, na segurança ou
no ambiente.

(15)

O presente regulamento é aplicável sem prejuízo dos requisitos da legislação da União
em matéria de segurança e de saúde, em especial a Diretiva 2014/35/UE do
Parlamento Europeu e do Conselho5, que cobre todos os riscos de saúde e segurança
dos equipamentos elétricos com uma tensão entre 50 e 1000 V para a corrente
alternada e 75 e 1500 V para a corrente contínua.

(16)

A introdução de requisitos de conceção ecológica deve conceder aos fabricantes tempo
suficiente para poderem alterar a conceção dos produtos abrangidos pelo presente
regulamento. O calendário deve ter em conta o impacto nos custos suportados pelos
fabricantes, em especial pelas pequenas e médias empresas, e assegurar
simultaneamente a realização em tempo útil dos objetivos do presente regulamento.

(17)

Os parâmetros dos produtos devem ser medidos e calculados utilizando métodos
fiáveis, precisos e reprodutíveis, que tomem em consideração os métodos de medição
e de cálculo considerados mais avançados, incluindo, quando disponíveis, as normas
harmonizadas adotadas pelos organismos europeus de normalização a pedido da
Comissão, em conformidade com os procedimentos estabelecidos no Regulamento
(UE) n.º 1025/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho6.

(18)

Em conformidade com o artigo 8.º da Diretiva 2009/125/CE, o presente regulamento
especifica quais os procedimentos de avaliação da conformidade aplicáveis.

(19)

A fim de facilitar a verificação da conformidade, os fabricantes devem fornecer as
informações contidas na documentação técnica referida nos anexos IV e V da Diretiva
2009/125/CE, quando relacionadas com os requisitos estabelecidos no presente
regulamento.

4

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016, relativo à
proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação
desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO
L 119 de 4.5.2016, p. 1).
Diretiva 2014/35/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa à
harmonização da legislação dos Estados-Membros respeitante à disponibilização no mercado de
material elétrico destinado a ser utilizado dentro de certos limites de tensão (JO L 96 de 29.3.2014, p.
357).
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 (JO L 316 de 14.11.2012, p. 12).

5

6

PT

3

PT

(20)

Além dos requisitos juridicamente vinculativos que o presente regulamento estabelece,
importa definir valores de referência indicativos de acordo com as melhores
tecnologias disponíveis, a fim de assegurar a plena disponibilidade e um acesso fácil
às informações sobre o desempenho ambiental dos servidores e produtos de
armazenamento de dados ao longo de todo o seu ciclo de vida.

(21)

O Regulamento (UE) n.º 617/2013 da Comissão7 deve ser alterado a fim de excluir os
servidores informáticos do seu âmbito de aplicação e desse modo evitar sobreposições
relativas aos mesmos produtos no âmbito do presente regulamento.

(22)

As definições do presente regulamento respeitantes aos produtos de armazenamento de
dados são coerentes com a terminologia desenvolvida pela «Green Storage Initiative»
da Associação da Indústria de Redes de Armazenamento (SNIA), tal como definido na
taxonomia do programa «SNIA Emerald».

(23)

Em especial, a definição dos pequenos produtos de armazenamento de dados
corresponde à definição dos equipamentos «online 1» na taxonomia do «SNIA
Emerald» e a definição dos grandes produtos de armazenagem de dados corresponde
aos equipamentos «online 5 e 6» dessa taxonomia.

(24)

As definições do presente regulamento respeitantes aos tipos de produto dos
servidores, à eficiência dos servidores, ao desempenho dos servidores e à potência
máxima são coerentes com a terminologia da norma EN 303 470:2018. Os métodos de
medição e de cálculo da eficiência dos servidores são coerentes com os métodos
adotados na norma EN 303 470:2018.

(25)

As classes de condições operacionais, e suas características, são coerentes com a
classificação fornecida nas orientações «Thermal Guidelines for Data Processing
Environments» da Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento,
Refrigeração e Ar Condicionado (ASHRAE). Em especial, as condições-limite de cada
classe de condições operacionais (como a temperatura e a humidade) respeitam os
valores ambientais admissíveis das referidas orientações, devendo os fabricantes testar
os respetivos equipamentos para verificar o seu funcionamento dentro desses limites.

(26)

As medidas previstas no presente regulamento estão em conformidade com o parecer
do comité criado pelo artigo 19.º, n.º 1, da Diretiva 2009/125/CE,

ADOTOU O PRESENTE REGULAMENTO:
Artigo 1.º
Objeto e âmbito de aplicação
1.

O presente regulamento estabelece requisitos de conceção ecológica para a colocação
no mercado e a entrada em serviço dos servidores e dos produtos de armazenamento
de dados em linha.

2.

O presente regulamento não é aplicável aos seguintes produtos:
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(a)

Servidores destinados a aplicações incorporadas;

(b)

Servidores classificados como servidores de pequena escala nos termos do
Regulamento (UE) n.º 617/2013;

Regulamento (UE) n.º 617/2013 da Comissão, de 26 de junho de 2013, que dá execução à Diretiva
2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito a requisitos de conceção
ecológica aplicáveis a computadores e servidores informáticos (JO L 175 de 27.6.2013, p. 13).
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(c)

Servidores com mais de quatro tomadas de processador;

(d)

Aparelhos-servidores;

(e)

Grandes servidores;

(f)

Servidores completamente insensíveis a falhas;

(g)

Servidores de rede;

(h)

Pequenos produtos de armazenamento de dados;

(i)

Grandes produtos de armazenamento de dados.
Artigo 2.º
Definições

PT

1.

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por:

(1)

«Servidor», um produto informático que fornece serviços e gere recursos ligados em
rede para dispositivos-cliente, como computadores de secretária, computadores
portáteis, terminais-cliente «magros» de secretária, telefones com protocolo Internet,
telefones inteligentes, tabletes, telecomunicações, sistemas automatizados ou outros
servidores, acedido essencialmente através de ligações em rede, e não através de
dispositivos de entrada diretos do utilizador, como teclados ou ratos, e com as
seguintes características:
(a)

Foi concebido para funcionar com sistemas operativos de servidores e/ou
hipervisores, e para fazer correr aplicações empresariais instaladas pelo
utilizador.

(b)

Permite utilizar um código de correção de erros e/ou memória-tampão
(incluindo configurações com módulos de memória-tampão em linha dupla e
configurações com memória-tampão integrada).

(c)

Todos os processadores têm acesso a uma memória de sistema partilhada e são
visíveis de forma independente para um único sistema operativo ou hipervisor.

(2)

«Servidor com mais de quatro tomadas de processador», um servidor que contém
mais de quatro interfaces destinadas à instalação de um processador. Para servidores
multinós, este termo refere-se a um servidor com mais de quatro tomadas de
processador em cada nó do servidor.

(3)

«Aplicação integrada», uma aplicação de software incorporada de forma permanente
num dispositivo industrial ou destinado ao grande público, geralmente armazenada
numa memória não volátil como uma memória exclusivamente de leitura ou uma
memória flash.

(4)

«Aparelho-servidor», um servidor que não se destina a executar software instalado
pelo utilizador, que fornece serviços através de uma ou várias redes e é
habitualmente gerido através de uma interface Web ou de uma interface de comando
em linha, e que inclui um sistema operativo e software com aplicações pré-instalados
para executar uma função específica ou um conjunto de funções estreitamente
interligadas.

(5)

«Servidor resiliente», um servidor concebido para garantir uma elevada fiabilidade,
disponibilidade, capacidade de manutenção e escalabilidade da microarquitetura do
sistema, da unidade central de processamento (CPU) e do chipset.
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(6)

«Grande servidor», um servidor resiliente fornecido como sistema pré-integrado/préensaiado, incorporado num ou vários racks completos, e que inclui um subsistema de
entrada/saída de elevada conectividade, com um mínimo de 32 pontos de
conexão/ranhuras dedicados de entrada/saída.

(7)

«Servidor multinós», um servidor concebido com dois ou vários nós independentes
de servidor, que partilham a mesma estrutura de suporte e uma ou várias unidades de
alimentação. Num servidor multinós, a potência é distribuída a todos os nós através
de unidades de alimentação partilhadas. No caso de um servidor multinós, os nós do
servidor não são concebidos para substituição em funcionamento.

(8)

«Servidor completamente insensível a falhas», um servidor concebido com
duplicação de todos os seus componentes físicos (para suportar em simultâneo e de
forma repetida uma carga de trabalho única e assegurar, desta forma, uma
disponibilidade contínua das aplicações de missão crítica), sendo cada componente
informática duplicada entre dois nós que executem cargas de trabalho idênticas e
concomitantes (ou seja, se um nó falhar ou necessitar de reparação, o segundo nó
pode gerir sozinho a carga de trabalho e evitar interrupções).

(9)

«Servidor de rede», um produto em rede que contém os mesmos componentes que
um servidor, e adicionalmente 11 portas de rede, com um débito total em linha igual
ou superior a 12 Gb/s, e que é capaz de reconfigurar dinamicamente as portas e a
velocidade e garantir a compatibilidade com um ambiente de rede virtualizado
através de uma rede SDN (software defined network).

(10)

«Produto de armazenamento de dados», um sistema de armazenamento plenamente
funcional que fornece serviços de armazenamento de dados aos seus clientes e a
dispositivos que lhes estão ligados diretamente ou através de uma rede. Os
componentes e subsistemas integrados na arquitetura do produto de armazenamento
de dados (p. ex., para assegurar a comunicação interna entre controladores e discos)
são considerados parte desse produto. Em contrapartida, os componentes
normalmente associados a ambientes de armazenamento a nível do centro de
processamento de dados, como os dispositivos necessários para o funcionamento de
uma rede externa SAN (storage area network), não são considerados parte do
referido produto. Um produto de armazenamento de dados pode ser composto por
controladores de armazenamento integrados, dispositivos de armazenamento de
dados, elementos de rede integrados, software e outros dispositivos.

(11)

«Unidade de disco rígido» (HDD), um dispositivo de armazenamento de dados que
lê a partir de/grava num ou vários pratos magnéticos rotativos.

(12)

«Unidade de estado sólido» (SSD), um dispositivo de armazenamento de dados que
lê a partir de/grava numa memória de estado sólido não volátil, em vez de pratos
magnéticos rotativos, para armazenar dados.

(13)

«Dispositivo de armazenamento de dados», um dispositivo de armazenamento de
dados não volátil, exceto elementos de armazenamento agregado como subsistemas
de matrizes redundantes de discos independentes, arquivos robotizados,
classificadores e servidores de ficheiros e dispositivos de armazenamento não
diretamente acessíveis aos programas de aplicação dos utilizadores finais, mas que
são antes utilizados sob a forma de memória cache interna.

(14)

«Produto de armazenamento de dados em linha», um produto de armazenamento de
dados concebido para o acesso aleatório de dados em linha, acessíveis num padrão
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aleatório ou sequencial, e com um tempo máximo de acesso aos primeiros dados
inferior a 80 milésimos de segundo.
(15)

«Pequeno produto de armazenamento de dados», um produto de armazenamento de
dados contendo, no máximo, três dispositivos de armazenamento de dados.

(16)

«Grande produto de armazenamento de dados», um produto de armazenamento de
dados de alto desempenho ou principal que suporta mais de 400 dispositivos de
armazenamento de dados, na sua configuração máxima, e que apresenta as seguintes
características: nenhum SPF (single point of failure), capacidade de manutenção não
disruptiva e um controlador de armazenamento integrado.

2.

Para efeitos dos anexos II a V, são estabelecidas definições adicionais no anexo I.
Artigo 3.º
Requisitos de conceção ecológica e calendário

1.

Os requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos servidores e produtos de
armazenamento de dados em linha são estabelecidos no anexo II.

2.

A partir de 1 de março de 2020, os servidores devem cumprir os requisitos de
conceção ecológica estabelecidos no anexo II, pontos 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1,
3.3 e 3.4.

3.

A partir de 1 de março de 2020, os produtos de armazenamento de dados em linha
devem cumprir os requisitos de conceção ecológica estabelecidos no anexo II, pontos
1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 e 3.4.
(a)

A partir de 1 de março de 2021, os servidores e produtos de armazenamento de
dados em linha devem cumprir os requisitos de conceção ecológica
estabelecidos no anexo II, ponto 1.2.3.

(b)

A partir de 1 de janeiro de 2023, os servidores e produtos de armazenamento
de dados em linha devem cumprir os requisitos de conceção ecológica
estabelecidos no anexo II, ponto 1.1.2.

(c)

A conformidade com os requisitos de conceção ecológica deve ser aferida e
calculada em conformidade com a metodologia indicada no anexo III.
Artigo 4.º
Avaliação da conformidade

1.

O procedimento de avaliação da conformidade referido no artigo 8.º, n.º 2, da
Diretiva 2009/125/CE deve consistir no controlo interno da conceção, previsto no
anexo IV dessa diretiva, ou no sistema de gestão previsto no anexo V da mesma
diretiva.

2.

Para efeitos da avaliação da conformidade nos termos do artigo 8.º da Diretiva
2009/125/CE, a documentação técnica deve incluir as informações referidas no
anexo II, ponto 3.4, do presente regulamento.
Artigo 5.º
Procedimento de verificação para efeitos de fiscalização do mercado

Ao realizarem as atividades de fiscalização do mercado a que se refere o artigo 3.º, n.º 2, da
Diretiva 2009/125/CE, os Estados-Membros devem aplicar o procedimento de verificação
estabelecido no anexo IV do presente regulamento.

PT
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Artigo 6.º
Práticas de evasão
O fabricante ou o importador não deve colocar no mercado produtos que tenham sido
concebidos para poderem detetar que estão a ser testados (por exemplo, com capacidade de
reconhecimento das condições de ensaio ou do ciclo de ensaio), e para reagirem,
especificamente, alterando de forma automática o seu desempenho durante os ensaios, com o
objetivo de alcançar um nível mais favorável em relação a qualquer parâmetro declarado pelo
fabricante ou importador na documentação técnica ou incluído em qualquer documentação
fornecida.
Artigo 7.º
Valores de referência indicativos
Os valores de referência indicativos aplicáveis aos servidores e produtos de armazenamento
de dados de acordo com os produtos de melhor desempenho disponíveis no mercado, em
[Serviço das Publicações: inserir dada da entrada em vigor do presente regulamento], constam
do anexo V.
Artigo 8.º
Revisão
Até março de 2022, a Comissão avaliará o presente regulamento e apresentará os resultados
dessa avaliação, incluindo, se for caso disso, um projeto de proposta de revisão, ao Fórum de
Consulta. A referida avaliação deve analisar os requisitos à luz dos progressos tecnológicos e
considerar se é oportuno, nomeadamente:

PT

(a)

Atualizar os requisitos específicos de conceção ecológica respeitantes à
eficiência do servidor no estado ativo.

(b)

Atualizar os requisitos específicos de conceção ecológica respeitantes à
eficiência do servidor em estado inativo.

(c)

Atualizar as definições ou o âmbito de aplicação do Regulamento.

(d)

Atualizar os requisitos de eficiência dos materiais dos servidores e produtos de
armazenamento de dados, incluindo os requisitos de informação sobre
matérias-primas essenciais adicionais (tântalo, gálio, disprósio e paládio),
tendo em conta as necessidades das empresas de reciclagem.

(e)

Excluir os aparelhos-servidores, os grandes servidores, os servidores
completamente insensíveis a falhas e os servidores de rede do âmbito de
aplicação do regulamento.

(f)

Excluir os servidores resilientes, os servidores de computação de alto
desempenho (HPC) e os servidores com APA integrado dos requisitos de
conceção ecológica estabelecidos no anexo II, pontos 2.1 e 2.2.

(g)

Estabelecer requisitos específicos de conceção ecológica sobre a função de
gestão da potência dos processadores dos servidores.

(h)

Fixar requisitos específicos de conceção ecológica sobre a classe de condições
operacionais.

(i)

Fixar requisitos específicos de conceção ecológica em matéria de eficiência,
desempenho e procura de potência dos produtos de armazenamento de dados.
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Artigo 9.º
Alteração do Regulamento (UE) n.º 617/2013
O Regulamento (UE) n.º 617/2013 é alterado do seguinte modo:
1.

2.

O artigo 1.º é alterado do seguinte modo:
(a)

O n.º 1 passa a ter a seguinte redação: «1. O presente regulamento estabelece
requisitos de conceção ecológica para a colocação no mercado de
computadores.»;

(b)

No n.º 2, é suprimida a alínea h);

(c)

No n.º 3 , são suprimidas as alíneas a) a d);

O artigo 2.º é alterado do seguinte modo:
(a)

É suprimido o ponto 2;

(b)

O ponto 4 passa a ter a seguinte redação: «4. “Fonte de alimentação interna”:
um componente destinado a converter a tensão alternada (CA) da rede elétrica
em uma ou várias tensões contínuas (CC) para fins de alimentação do
computador e que apresenta as seguintes características:
(a)

Encontra-se no interior da caixa do computador, mas está separada da
placa principal do computador.

(b)

A fonte de alimentação está ligada à rede elétrica através de um cabo
único, sem circuito intermédio entre a fonte de alimentação e a rede
elétrica. e

(c)

Todas as ligações elétricas entre a fonte de alimentação e os componentes
do computador, exceto as ligações em corrente contínua a um ecrã de um
computador de secretária integrado, estão situadas no interior da caixa do
computador.

Os conversores internos CC-CC, utilizados para converter uma única tensão
CC de uma fonte de alimentação externa em tensões múltiplas para utilização
pelo computador, não são considerados fontes de alimentação interna.»;

3.

(c)

São suprimidos os pontos 12 a 16;

(d)

O ponto 22 passa a ter a seguinte redação: «22. “Tipo de produto”: um
computador de secretária, um computador de secretária integrado, um
computador portátil, um terminal-cliente “magro” de secretária, uma estação de
trabalho, uma estação de trabalho móvel, um servidor de pequena escala, uma
consola de jogos, uma estação de acoplamento, uma fonte alimentação elétrica
interna ou externa.»;

O artigo 3.º passa a ter a seguinte redação: «Artigo 3.º
Requisitos de conceção ecológica

Os requisitos de conceção ecológica aplicáveis aos computadores estão estabelecidos
no anexo II.
A conformidade dos computadores com os requisitos de conceção ecológica aplicáveis
deve ser aferida de acordo com os métodos estabelecidos no anexo III.»;
4.

PT

No artigo 7.º, o segundo parágrafo passa a ter a seguinte redação: «A verificação dos
computadores no que respeita à conformidade com os requisitos de conceção
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ecológica aplicáveis deve ser efetuada de acordo com o procedimento de verificação
estabelecido no anexo III, ponto 2, do presente regulamento.»;
5.

O anexo II é alterado do seguinte modo:
(a)

É suprimido o ponto 5.2;

(b)

O título do ponto 7.3 passa a ter a seguinte redação: «Estação de trabalho,
estação de trabalho móvel, terminal-cliente “magro” de secretária e servidor de
pequena escala».
Artigo 10.º
Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no
Jornal Oficial da União Europeia.
Contudo, o artigo 9.º é aplicável a partir de 1 de março de 2020.
O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em
todos os Estados-Membros.
Feito em Bruxelas, em 15.3.2019

Pela Comissão
O Presidente
Jean-Claude JUNCKER
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