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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS

Assunto: Petição n.º 1008/2009, apresentada por Bruno Teixeira de Sousa, de 
nacionalidade portuguesa, sobre uma proposta de aplicação de uma garantia 
alargada a equipamentos electrónicos de consumo e electrodomésticos

1. Resumo da petição

O peticionário lamenta a curta vida útil e, por vezes, a baixa qualidade e incompatibilidade de 
peças sobressalentes e acessórios entre modelos de equipamentos electrónicos de consumo e
electrodomésticos. Gostaria que, a bem da defesa dos consumidores e da protecção do 
ambiente, fosse apresentada uma proposta que coagisse os fabricantes a fornecer uma garantia 
de 10 anos e a assegurar a disponibilidade de acessórios e de peças sobressalentes.

2. Admissibilidade

Declarada admissível em 5 de Novembro de 2009. A Comissão foi instada a prestar 
informações (n.º 6 do artigo 202.º do Regimento).

3. Resposta da Comissão, recebida em 19 de Fevereiro de 2010.

O peticionário pede a introdução de um período de garantia de 10 anos para todos os 
equipamentos electrónicos de consumo e electrodomésticos. Apresenta uma série de 
argumentos relevantes a favor deste pedido.

A nível europeu, os direitos do consumidor em relação a produtos defeituosos (i.e. a "garantia 
legal") estão salvaguardados pela Directiva "Venda de bens de Consumo" (1999/44/CE). De 
acordo com esta directiva, os consumidores têm uma série de direitos (i.e. o direito a ter o 
produto reparado, substituído, obter uma redução de preço ou mesmo receber o dinheiro de 
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volta) no caso de um produto apresentar defeito ou deficiência e não corresponder ao contrato 
de compra e venda. O período da garantia legal é limitado a dois anos a partir da data de 
compra.

Além da garantia legal, o produtor ou comerciante pode, sem a tal ser obrigado, oferecer ao 
consumidor uma garantia comercial (por exemplo, que esse bem permanecerá em 
conformidade com o contrato por um período superior a 2 anos). Os produtores de bens de
consumo electrónicos, em especial, competem com eficácia no mercado mediante a oferta 
deste tipo de garantia alargada.

A Comissão reconhece a importância dos vários argumentos apresentados pelo peticionário a
favor de um período de garantia de 10 anos para certos bens de consumo. Esta questão tem 
sido considerada no contexto das negociações em curso relativamente à proposta da Comissão 
com vista a uma Directiva sobre os Direitos do Consumidor. No entanto, a Comissão é de 
opinião que uma garantia de 10 anos do tipo sugerido pelo peticionário pode ser 
desproporcionada, se aplicada a todos os tipos de produtos, dado que iria representar uma 
carga excessiva para os operadores económicos (produtores e vendedores), o que se traduziria 
em preços mais elevados dos bens de consumo em questão. No contexto da actual recessão 
económica, uma parte considerável dos consumidores europeus considera o preço como factor 
determinante para a escolha do produto. Além disso, para determinados tipos de produtos, os 
consumidores podem preferir a aquisição de novos produtos com relativa frequência, a fim de 
beneficiar de novas funcionalidades oferecidas, dado que o mercado evolui rapidamente. 
Nesse caso, um período de garantia excessivamente longo pode desencorajar os produtores da 
UE de investir em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e poderia, portanto, ter um 
impacto negativo sobre a competitividade dos produtos europeus.

No entanto, a Comissão adoptou iniciativas adicionais para limitar os impactos ambientais dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos.

A Directiva "Ecodesign" ou referente aos requisitos de concepção ecológica (2005/32/CE e 
2009/125/CE) oferece a possibilidade de limitar os possíveis impactos ambientais dos 
produtos através de requisitos de concepção ecológica. Foi recentemente aprovado um pacote 
de medidas de execução, nomeadamente para aumentar a eficiência energética dos 
equipamentos eléctricos e electrónicos. Conforme o caso, outros requisitos ambientais, podem 
ser previstos a médio prazo.

A fim de evitar o desperdício desnecessário de recursos e as possíveis consequências do 
tratamento inadequado de equipamentos eléctricos e electrónicos em fim de vida, encontra-se 
em vigor, desde Fevereiro de 2003, uma directiva que promove a recolha, reutilização e 
reciclagem deste tipo de equipamento (Directiva 2002/96/CE). A legislação prevê a criação de 
sistemas de recolha, onde os consumidores podem entregar gratuitamente os equipamentos 
usados ou resíduos. O objectivo destes programas é aumentar a reciclagem e/ou reutilização 
de tais produtos. Exige-se também que as substâncias potencialmente perigosas sejam
substituídas por alternativas mais seguras.

Recentemente, a Comissão propôs a revisão da directiva relativa aos equipamentos eléctricos 
e electrónicos com vista a fazer face ao rápido aumento do afluxo de resíduos desses 
produtos. O objectivo é aumentar a quantidade desses resíduos que é devidamente tratada e 
reduzir o número que dá entrada na deposição final. A Comissão propõe o estabelecimento de 
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metas vinculativas de recolha, tendo como objectivo 65% do peso médio dos equipamentos 
eléctricos e electrónicos colocados no mercado, em cada Estado-Membro, ao longo dos dois 
anos anteriores. Os objectivos de reciclagem e recuperação desses equipamentos abrangem 
actualmente a reutilização de aparelhos completos, havendo a previsão de que os objectivos 
com base no peso tenham um aumento de 5%.

Além disso, os equipamentos eléctricos dentro de certos limites de tensão são abrangidos pela 
Directiva "Baixa Tensão" (BT) 2006/95/CE1 que garante que esse equipamento proporciona 
um elevado nível de protecção aos cidadãos europeus e usufrui de um mercado único na 
União Europeia. Mais especificamente, a directiva abrange todos os riscos para a saúde e para 
a segurança no que diz respeito aos equipamentos eléctricos destinados a serem utilizados sob
uma tensão entre 50 e 1000 V para a corrente alterna, e entre 75 e 1500 V para a corrente 
contínua (com excepções especificadas), garantindo assim que o equipamento eléctrico é 
seguro na sua utilização. Para a maior parte dos equipamentos eléctricos, os aspectos de saúde 
das emissões de campos electromagnéticos encontram-se também enquadrados no domínio da 
presente directiva.

Embora a questão da interoperabilidade dos equipamentos eléctricos não seja uma questão de 
segurança e, portanto, não abrangida especificamente por um acto comunitário, a Comissão, 
conforme o caso, toma iniciativas sobre esta matéria. Um exemplo: as acções empreendidas 
pela Comissão com vista a harmonizar os carregadores para telemóveis. A Comissão 
convidou os principais produtores de telemóveis, tendo estes concordado em assinar um 
memorando de entendimento sobre o assunto, e em paralelo mandatou os organismos de 
normalização para elaborar normas harmonizadas, o que facilitaria a compatibilidade eléctrica 
dos carregadores de telemóvel. Nos anos subsequentes, a Comissão acompanhará a evolução 
do mercado em outras áreas e tomará iniciativas semelhantes.

Conclusões

A Comissão abordou os impactos negativos, referidos pelo peticionário, tendo, para tal,
empreendido acções mais proporcionais. Por exemplo, a Proposta de Directiva relativa aos 
Direitos dos Consumidores dá uma clara preferência à reparação de bens defeituosos em 
detrimento da substituição do bem defeituoso por um novo. Limita, em especial, as 
circunstâncias em que o vendedor pode recusar a reparação de um produto, alegando a falta 
de peças sobressalentes. Além disso, a Comissão tomará, se necessário, iniciativas como a 
referente aos carregadores de telemóveis, tendo em conta o aspecto da interoperabilidade.

Em consonância com os princípios do "Consumo e Produção Sustentáveis", outras iniciativas 
foram tomadas para evitar o desperdício desnecessário de recursos e limitar os impactos dos
equipamentos eléctricos e electrónicos em fim da vida útil.

                                               
1 JO L 374 de 27.12.2006, p. 10


