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Alteração 1
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando A

Projeto de parecer Alteração

A. Considerando que a transição 
para uma economia eficiente em termos 
de recursos e com impacto neutro no 
clima assente nos princípios da economia 
circular respeita as fronteiras planetárias, 
ao afastar-se da dependência dos recursos 
e das matérias-primas, do grande 
consumo e da produção de resíduos;

Or. en

Alteração 2
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando B

Projeto de parecer Alteração

B. Considerando que a economia 
circular visa fechar e desacelerar os 
circuitos de materiais, produtos e recursos 
através da reutilização, partilha, 
reparação, atualização, reciclagem, 
promoção da interoperabilidade e uma 
maior vida útil dos produtos;

Or. en

Alteração 3
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
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em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando C

Projeto de parecer Alteração

C. Considerando que os circuitos de 
materiais fechados e as cadeias de 
abastecimento mais curtas acabarão por 
gerar valor acrescentado no mercado 
interno da UE, inovação, emprego e 
competitividade, assegurando ao mesmo 
tempo um elevado nível de proteção dos 
consumidores e sustentabilidade;

Or. en

Alteração 4
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando D

Projeto de parecer Alteração

D. Considerando que o mercado 
único constitui um instrumento poderoso, 
que deve ser utilizado para desenvolver 
produtos e tecnologias sustentáveis e 
circulares e plasmar as questões 
ambientais, económicas, sociais e éticas;

Or. en

Alteração 5
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando E
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Projeto de parecer Alteração

E. Considerando que o investimento 
em modelos de produção circulares e no 
setor da reutilização e reparação propicia 
um manancial de oportunidades 
económicas e sociais, a criação de postos 
de trabalho e a dinamização da 
competitividade industrial;

Or. en

Alteração 6
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando F

Projeto de parecer Alteração

F. Considerando que a crise da 
COVID-19 demonstrou a necessidade de 
uma economia resiliente, alicerçada em 
cadeias de abastecimento sustentáveis e 
mais curtas;

Or. en

Alteração 7
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
Considerando G

Projeto de parecer Alteração

G. Considerando que, no âmbito do 
Pacto Ecológico Europeu, um quadro 
legislativo ambicioso, tal como referido no 
Plano de Ação para a Economia Circular 
lançado em março de 2020, deve procurar 
reduzir a pegada ambiental e de recursos 
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total da produção e do consumo na UE, 
tendo como prioridades fundamentais a 
eficiência na utilização dos recursos, um 
nível de poluição zero, a não exposição a 
substâncias nocivas e tóxicas e a 
prevenção de resíduos;

Or. en

Alteração 8
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

- 1. Considerando que cada cidadão 
europeu produz, em média, mais de 
450 kg de resíduos por ano e que 27 % 
destes resíduos não são valorizados ou 
reciclados, solicita um reforço rápido do 
mercado da reciclagem e a criação de um 
quadro europeu que melhore a taxa de 
reciclagem;

Or. fr

Alteração 9
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º -1 (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1. Congratula-se com o Plano de Ação 
para a Economia Circular e com a 
intenção da Comissão de apresentar 
medidas específicas para atender à 
necessidade de melhorar a durabilidade, a 
possibilidade de reutilização, a capacidade 
de atualização e a reparabilidade dos 
produtos, bem como para combater a 
obsolescência prematura dos produtos; 
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salienta a necessidade de capacitar os 
consumidores no sentido de orientarem 
melhor os seus padrões de consumo, 
fornecendo informações claras e fiáveis 
sobre o tempo de vida útil, o desempenho 
ambiental e a reparabilidade dos 
produtos; exorta a Comissão a apoiar e 
desenvolver instrumentos económicos que 
confiram uma vantagem económica à 
«escolha sustentável»;

Or. en

Alteração 10
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A Considerando que as fortes 
disparidades entre os países da União 
relativamente à reciclagem e valorização 
dos resíduos exigem uma intervenção da 
Comissão no sentido de reforçar 
urgentemente o mercado da reciclagem 
nos países em que tal seja necessário;

Or. fr

Alteração 11
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º -1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

-1-A. Salienta que a conclusão e o 
aperfeiçoamento do mercado único é uma 
condição prévia para o sucesso da 
transição da Europa para uma economia 
sustentável e circular; insta a Comissão e 
os Estados-Membros a abordar as 
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barreiras regulamentares e não 
regulamentares existentes resultantes de 
normas nacionais restritivas e complexas, 
de capacidades administrativas limitadas 
e da transposição e aplicação 
inadequadas das normas da UE; apela a 
uma governação mais flexível e 
transparente do mercado interno, com 
análises pelos pares mais eficazes e 
melhores ferramentas de monitorização e 
desempenho;

Or. en

Alteração 12
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a produção e a 
colocação de produtos sustentáveis no 
mercado interno devem ser a norma e 
solicita uma diretiva-quadro horizontal 
relativa aos produtos sustentáveis que 
estabeleça, para todos os produtos, 
requisitos mínimos obrigatórios, aplicáveis 
nas fases de conceção, produção e 
comercialização, em matéria de 
durabilidade, interoperabilidade, 
possibilidade de reparar, atualização, 
reutilização e reciclagem, a par de 
requisitos adicionais aplicáveis a produtos 
específicos; solicita, além disso, que a 
apresentação da correspondente proposta 
legislativa completa seja oportuna e não 
seja objeto de adiamentos, a fim de poder 
contribuir para a recuperação económica 
da UE na sequência da crise da COVID-
19;

Or. en



AM\1212785PT.docx 9/66 PE652.282v01-00

PT

Alteração 13
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma; solicita uma diretiva-
quadro relativa aos produtos sustentáveis 
que estabeleça requisitos mínimos 
obrigatórios em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, além de fazer uma distinção 
entre as diferentes categorias de produtos 
e de ter em conta a evolução dos 
mercados e os desenvolvimentos 
tecnológicos; destaca a importância de 
políticas setoriais da UE ambiciosas, bem 
como da correta implementação e 
aplicação efetiva das regras em vigor, 
para o bom funcionamento de um 
mercado único sustentável;

Or. en

Alteração 14
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para os 
produtos, requisitos mínimos em matéria 
de durabilidade, possibilidade de reparar, 
atualização, reutilização e reciclagem, que 
tenham por base uma justificação técnica 
e possam contribuir significativamente 
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aplicáveis a produtos específicos; para os objetivos enunciados no Plano de 
Ação para a Economia Circular; insta a 
Comissão a trabalhar em estreita 
cooperação com os Estados-Membros e as 
partes interessadas para compilar um 
catálogo aberto destes produtos;

Or. pl

Alteração 15
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis, provenientes tanto 
dos Estados-Membros como de países 
terceiros, no mercado interno deve ser a 
norma e solicita uma diretiva-quadro 
horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de reparar 
pelo consumidor ou por um especialista 
autorizado, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos; conclui, 
portanto, que a Comissão deve formular 
uma definição clara e abrangente de 
«produtos sustentáveis»;

Or. en

Alteração 16
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 1
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Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e saúda os progressos 
realizados com a Diretiva Conceção 
Ecológica (2009/125/CE) e o 
Regulamento Rótulo Ecológico ((CE) 
n.º 66/2010);

Or. en

Alteração 17
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Tendo em conta que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve tornar-se progressivamente a norma, 
convida a Comissão a propor um quadro 
estratégico relativo aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para as 
categorias de produtos, requisitos mínimos 
obrigatórios a fim de reforçar a eficiência 
energética, durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, atendendo às características 
específicas das diferentes categorias de 
produtos;

Or. en

Alteração 18
Vlad-Marius Botoş
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Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e insta a Comissão a 
avaliar a necessidade e a aplicabilidade de 
uma diretiva-quadro horizontal relativa aos 
produtos sustentáveis que estabeleça as 
categorias dos produtos e os requisitos 
mínimos obrigatórios em matéria de 
durabilidade, interoperabilidade, 
possibilidade de reparar, atualização, 
reutilização e reciclagem, a par de 
requisitos adicionais aplicáveis a produtos 
específicos;

Or. en

Alteração 19
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 1

Projeto de parecer Alteração

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem, a par de requisitos adicionais 
aplicáveis a produtos específicos;

1. Considera que a colocação de 
produtos sustentáveis no mercado interno 
deve ser a norma e solicita uma diretiva-
quadro horizontal relativa aos produtos 
sustentáveis que estabeleça, para todos os 
produtos, requisitos mínimos obrigatórios 
em matéria de durabilidade, 
interoperabilidade, possibilidade de 
reparar, atualização, reutilização e 
reciclagem e reduza a presença de 
produtos químicos perigosos, a par de 
requisitos adicionais aplicáveis a produtos 
específicos;

Or. en
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Alteração 20
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Salienta que uma das condições 
prévias para uma economia circular 
segura é assegurar a não exposição a 
produtos químicos e a outras substâncias 
tóxicas nocivas; insta, por isso, a 
Comissão a adotar medidas 
regulamentares no sentido de eliminar os 
produtos químicos e as substâncias 
tóxicas dos produtos de consumo, a fim de 
garantir o mais elevado nível de 
segurança possível para os consumidores;

Or. en

Alteração 21
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Sublinha a importância de não 
repercutir unilateralmente os custos 
adicionais resultantes do novo Plano de 
Ação para a Economia Circular sobre os 
consumidores; salienta também que é 
inevitável definir todas as medidas numa 
perspetiva de economia de mercado livre e 
de manutenção da competitividade no 
contexto da concorrência internacional;

Or. en
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Alteração 22
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Numa perspetiva de otimização da 
eficiência e do contributo das políticas da 
UE em vigor para a economia circular, 
apela à Comissão para que evite 
sobreposições e discrepâncias entre as 
mesmas, equacionando possíveis sinergias 
e procedendo regularmente a revisões da 
coerência global entre os diferentes 
instrumentos políticos;

Or. en

Alteração 23
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-A. Insta a Comissão a tomar medidas 
no sentido de criar um mercado 
harmonizado de matérias-primas 
secundárias, que permitiria às empresas 
europeias atingir economias de escala e 
eficiência energética e, 
consequentemente, preços mais atrativos 
para os consumidores;

Or. pl

Alteração 24
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 1-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

1-A. Recorda que a estratégia relativa à 
economia circular deve ser coerente com 
a estratégia europeia geral de luta contra 
o aquecimento global e proteção do 
ambiente;

Or. fr

Alteração 25
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Pede que seja devidamente 
considerado o impacto negativo que a 
pandemia da COVID-19 nos Estados-
Membros poderá ter na execução de um 
plano multifacetado de transição 
progressiva para um sistema económico 
sustentável e eficiente em termos de 
recursos;

Or. pl

Alteração 26
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 1-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

1-B. Salienta que o plano de 
recuperação para a Europa constitui uma 
oportunidade para desencadear uma 
transição ambiciosa da economia para 
modos de produção sustentáveis;

Or. fr
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Alteração 27
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar sistematicamente 
a sustentabilidade na definição das normas;

2. Salienta que a normalização 
voluntária é fundamental para a aplicação 
de uma política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta que é necessário 
aferir a necessidade de reformar o 
processo de normalização, a fim de 
assegurar uma participação mais inclusiva 
e transparente de todas as partes 
interessadas, sem pôr em causa a 
capacidade das empresas de inovar e 
desenvolver novas tecnologias de forma 
sustentável, e de integrar sistematicamente 
a sustentabilidade na definição das normas;

Or. en

Alteração 28
Biljana Borzan, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, 
Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
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características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar sistematicamente 
a sustentabilidade na definição das normas;

características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar e definindo 
requisitos de mercado mínimos para a 
conceção dos produtos; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar sistematicamente 
a sustentabilidade na definição das normas;

Or. en

Alteração 29
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar 
sistematicamente a sustentabilidade na 
definição das normas;

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização, evitando entraves 
administrativos; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas;

Or. pl

Alteração 30
Dita Charanzová
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Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar 
sistematicamente a sustentabilidade na 
definição das normas;

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características; insiste em que as normas 
europeias sejam desenvolvidas em tempo 
útil e em conformidade com as condições 
reais de utilização; salienta a necessidade 
de reformar e consolidar o processo de 
normalização aplicado pelas organizações 
europeias de normalização, a fim de 
assegurar uma participação mais inclusiva 
e transparente de todas as partes 
interessadas na definição das normas;

Or. en

Alteração 31
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 2

Projeto de parecer Alteração

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar sistematicamente 

2. Salienta que a normalização é 
fundamental para a aplicação de uma 
política sustentável em matéria de 
produtos, estabelecendo definições, 
parâmetros e testes fiáveis para 
características como a durabilidade e a 
possibilidade de reparar; insiste em que as 
normas sejam desenvolvidas em tempo útil 
e em conformidade com as condições reais 
de utilização; salienta a necessidade de 
reformar o processo de normalização, a fim 
de assegurar uma participação mais 
inclusiva e transparente de todas as partes 
interessadas e de integrar sistematicamente 
a sustentabilidade e a possibilidade de 
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a sustentabilidade na definição das normas; reparar na definição das normas;

Or. fr

Alteração 32
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Reitera o seu apelo à Comissão 
para que aplique o disposto na Diretiva 
2014/53/UE relativa aos equipamentos de 
rádio mediante a adoção o mais 
rapidamente possível de um ato delegado 
para introduzir um carregador comum 
para telemóveis, tablets, leitores de livros 
digitais e outros dispositivos eletrónicos de 
pequena ou média dimensão, no âmbito 
de uma estratégia à escala mundial para 
reduzir os resíduos eletrónicos; insta a 
Comissão a elaborar, paralelamente, uma 
estratégia de dissociação que assegure 
que os consumidores não sejam obrigados 
a comprar novos carregadores com os 
novos dispositivos, para possibilitar 
maiores benefícios ambientais;

Or. en

Alteração 33
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Tendo em conta que os acordos 
voluntários se revelaram infrutíferos na 
obtenção de uma solução de 
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carregamento sustentável e comum para 
telemóveis e equipamentos de rádio de 
pequena e média dimensão, insta a 
Comissão a aplicar, com caráter de 
urgência, as medidas necessárias com 
vista à introdução de um carregador 
comum para todos os dispositivos 
eletrónicos de pequena e média dimensão, 
a fim de assegurar, com a maior eficácia, 
a normalização, compatibilidade e 
interoperabilidade das capacidades de 
carregamento, incluindo o carregamento 
sem fios;

Or. en

Alteração 34
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Recorda da Comunicação a 
Comissão de 1 de junho de 2016 
intitulada «As normas europeias no 
século XXI» e o trabalho realizado no 
âmbito da «Iniciativa Conjunta em 
matéria de Normalização» (ICN); insta a 
Comissão a reforçar a ICN e a lançar 
novos projetos e medidas para melhorar o 
funcionamento das organizações 
europeias de normalização; 

Or. en

Alteração 35
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

2-A. Entende que é necessário criar e 
promover políticas de sensibilização, 
enquanto alicerce da procura de produtos 
da economia circular, e de apoio a 
modelos empresariais novos e inovadores;

Or. pl

Alteração 36
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Realça que as cadeias de 
abastecimento de proximidade são 
sustentáveis e que a definição do caráter 
sustentável de um produto ou serviço 
deve, por isso, privilegiar a produção 
relocalizada na Europa, reciclada na 
Europa ou reparável na Europa;

Or. fr

Alteração 37
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 2-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-A. Solicita que seja adotada uma 
estratégia de produção horizontal, para 
refletir melhor os diferentes setores e 
produtos do mercado;

Or. fr
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Alteração 38
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 2-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

2-B. Está plenamente convencido de 
que uma dissociação dos novos 
carregadores da venda de dispositivos é 
necessária para qualquer iniciativa 
destinada não só a reduzir os custos e 
gerar benefícios de conveniência para os 
consumidores, mas também impactos 
mais acentuados no ambiente; reitera 
que, para ser benéfica para os 
consumidores, a solução relativa à 
dissociação tem de ser aplicada após a 
introdução de uma norma de 
carregamento comum aplicável a todos os 
dispositivos eletrónicos de pequena e 
média dimensão;

Or. en

Alteração 39
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade, ou seja a vida útil 
prevista dos produtos, e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação nas fases tanto 
de publicidade como pré-contratual; 
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com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

solicita que tanto os direitos de garantia 
legal como a inversão do ónus da prova 
sejam alargados com base no tempo de 
vida dos produtos nos termos da Diretiva 
(UE) 2019/771, que seja instituída a 
responsabilidade direta do produtor 
perante o vendedor, a fim de incentivar os 
fabricantes a produzir equipamentos mais 
sustentáveis e duradouros, e que sejam 
tomadas medidas legislativas com vista a 
proibir as práticas que limitam o ciclo de 
vida dos produtos, tais como o 
impedimento de reparações, a introdução 
de uma falha de conceção ou a redução 
do desempenho de um dispositivo, 
resultando num efeito de obsolescência 
prematura, adicionando-as às práticas 
enunciadas no anexo I da Diretiva 
2005/29/CE;

Or. en

Alteração 40
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior, Svenja Hahn

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade 
direta do produtor e que sejam tomadas 
medidas legislativas com vista a proibir as 

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
na sequência de uma avaliação da 
Comissão do impacto destas propostas no 
nível de preços, na estimativa do tempo de 
vida dos produtos, no sistema de garantias 
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práticas de obsolescência prematura; comerciais e nos serviços de reparação 
independentes; solicita que sejam 
instituídas medidas para incentivar os 
fabricantes a considerar a durabilidade e 
a possibilidade de reparar os produtos 
desde a fase de conceção e que seja 
ponderada a viabilidade de introduzir a 
responsabilidade direta do produtor; pede 
que sejam tomadas medidas legislativas 
com vista a proibir as práticas de 
obsolescência prematura;

Or. en

Alteração 41
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem 
obrigatória sobre a durabilidade e a 
possibilidade de reparar produtos, bem 
como ao desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos 
mínimos em matéria de informação; 
solicita que tanto os direitos de garantia 
legal como a inversão do ónus da prova 
sejam alargados com base no tempo de 
vida dos produtos, que seja instituída a 
responsabilidade direta do produtor e que 
sejam tomadas medidas legislativas com 
vista a proibir as práticas de obsolescência 
prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela a um diálogo reforçado 
com as partes interessadas, a fim de 
desenvolver uma norma harmonizada em 
matéria de rótulos facultativos sobre a 
durabilidade e a possibilidade de reparar 
produtos, o que facilitará a tomada de 
decisões por parte dos consumidores; 
solicita que seja levada a cabo uma 
investigação adequada para considerar a 
validade e eficácia de um alargamento 
tanto dos direitos de garantia legal como da 
inversão do ónus da prova, com base no 
tempo de vida dos produtos, e que seja 
instituída a responsabilidade direta do 
produtor, bem como outras medidas 
legislativas, durante a revisão da Diretiva 
(UE) 2019/771; considera pertinente 
desenvolver um modelo para investigar as 
práticas que resultam na obsolescência 
prematura dos produtos, com vista a 
analisar objetivamente os produtos 
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colocados no mercado único e a 
neutralizar essas práticas caso sejam 
detetadas;

Or. pl

Alteração 42
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem 
obrigatória sobre a durabilidade e a 
possibilidade de reparar produtos, bem 
como ao desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos 
mínimos em matéria de informação; 
solicita que tanto os direitos de garantia 
legal como a inversão do ónus da prova 
sejam alargados com base no tempo de 
vida dos produtos, que seja instituída a 
responsabilidade direta do produtor e que 
sejam tomadas medidas legislativas com 
vista a proibir as práticas de 
obsolescência prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis, garantindo que os 
consumidores possam obter informações 
fiáveis e pertinentes;

Or. en

Alteração 43
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 3. Congratula-se com a intenção da 
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Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos 
mínimos em matéria de informação; 
solicita que tanto os direitos de garantia 
legal como a inversão do ónus da prova 
sejam alargados com base no tempo de 
vida dos produtos, que seja instituída a 
responsabilidade direta do produtor e que 
sejam tomadas medidas legislativas com 
vista a proibir as práticas de obsolescência 
prematura;

Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis, assegurando o acesso a 
informações corretas sobre a 
durabilidade, reciclagem e possibilidade 
de reparar produtos; por conseguinte, 
apela à Comissão para que equacione 
uma harmonização da rotulagem 
facultativa relativa à circularidade dos 
produtos, incluindo informações sobre a 
durabilidade, a reciclagem e a 
possibilidade de reparar produtos, a 
desenvolver em estreita colaboração com 
os representantes das empresas e outras 
partes interessadas; insta a Comissão a 
ponderar um possível alargamento dos 
direitos de garantia legal e da inversão do 
ónus da prova, no seu reexame da 
aplicação da Diretiva (UE) 2019/771 
relativa a certos aspetos dos contratos de 
compra e venda de bens, bem como 
medidas legislativas com vista a proibir as 
práticas de obsolescência prematura;

Or. en

Alteração 44
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
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inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura; observa que o 
período mínimo de garantia legal de dois 
anos não é apropriado para todos os 
produtos; sublinha que, para atender às 
expectativas legítimas dos consumidores, 
deve ser definido um período de garantia 
de cinco ou dez anos para determinadas 
categorias de produtos;

Or. en

Alteração 45
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos 
mínimos em matéria de informação; 
solicita que tanto os direitos de garantia 
legal como a inversão do ónus da prova 
sejam alargados com base no tempo de 
vida dos produtos, que seja instituída a 
responsabilidade direta do produtor e que 
sejam tomadas medidas legislativas com 
vista a proibir as práticas de 
obsolescência prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis, assegurando o acesso a 
informações corretas sobre a durabilidade 
e a possibilidade de reparar produtos; 
apela à harmonização e à normalização 
da rotulagem facultativa sobre a 
durabilidade e a possibilidade de reparar 
produtos, em estreita colaboração com os 
representantes das empresas e outras 
partes interessadas, para além do reforço 
do papel do rótulo ecológico da UE; 
exorta a Comissão a acompanhar 
atentamente as consequências da 
introdução da Diretiva (UE) 2019/771 e a 
analisar a função que a garantia 
comercial de durabilidade do produtor 
pode desempenhar no fornecimento de 
produtos mais circulares no âmbito da 
revisão da Diretiva (UE) 2019/771, 
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prevista para 2024;

Or. en

Alteração 46
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; lembra que, para reduzir os 
resíduos, é fundamental produzir menos e 
evitar o consumo excessivo; apela à 
rotulagem obrigatória sobre a durabilidade 
e a possibilidade de reparar produtos, bem 
como ao desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

Or. fr

Alteração 47
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 3. Congratula-se com a intenção da 
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Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela a uma rotulagem 
obrigatória clara e facilmente 
compreensível sobre a durabilidade e a 
possibilidade de reparar produtos, bem 
como ao desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam proibidas as 
práticas de obsolescência prematura, 
adicionando-as à lista que figura no 
anexo I da Diretiva 2005/29/CE;

Or. en

Alteração 48
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade direta 
do produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
de obsolescência prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de reparação 
clara e uniformizada, para além de 
requisitos mínimos em matéria de 
informação; solicita que tanto os direitos 
de garantia legal como a inversão do ónus 
da prova sejam alargados com base no 
tempo de vida dos produtos, que seja 
instituída a responsabilidade direta do 
produtor e que sejam tomadas medidas 
legislativas com vista a proibir as práticas 
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de obsolescência prematura;

Or. fr

Alteração 49
Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 3

Projeto de parecer Alteração

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à rotulagem obrigatória 
sobre a durabilidade e a possibilidade de 
reparar produtos, bem como ao 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos, 
que seja instituída a responsabilidade 
direta do produtor e que sejam tomadas 
medidas legislativas com vista a proibir as 
práticas de obsolescência prematura;

3. Congratula-se com a intenção da 
Comissão de capacitar os consumidores, de 
molde a poderem recorrer de forma 
acrescida a práticas de consumo 
sustentáveis; apela à apresentação 
obrigatória de informações sobre a 
durabilidade e a possibilidade de reparar 
produtos, bem como à avaliação do 
desenvolvimento de uma nota de 
reparação, para além de requisitos mínimos 
em matéria de informação; solicita que 
tanto os direitos de garantia legal como a 
inversão do ónus da prova sejam alargados 
com base no tempo de vida dos produtos e 
que sejam tomadas medidas legislativas 
com vista a proibir as práticas de 
obsolescência prematura;

Or. en

Alteração 50
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reitera o seu pedido no sentido de 
pôr rapidamente cobro à utilização e 
produção de artigos de plástico de 
utilização única;
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Or. fr

Alteração 51
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Pascal Arimont, 
Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Reitera a importância de os 
consumidores obterem informações 
fiáveis, exatas e pertinentes sobre a 
interoperabilidade, o desempenho do 
carregamento e a velocidade do 
carregamento dos dispositivos eletrónicos, 
de modo que possam fazer para si 
próprios a escolha mais conveniente, 
eficiente em termos de custos e 
sustentável; está plenamente convencido 
de que a rotulagem harmonizada dos 
carregadores asseguraria uma 
comunicação eficaz e compatível com a 
tecnologia USB 3.1, ou superior, e uma 
clara indicação da potência nominal, 
capacidade de carregamento rápido e 
compatibilidade, capacidade e velocidade 
de transmissão de dados, bem como 
capacidade de visualização, se for caso 
disso;

Or. en

Alteração 52
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Recomenda a adoção de medidas 
legislativas suplementares para obstar às 
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alegações ecológicas enganosas perante 
os consumidores, estabelecendo 
procedimentos para a justificação dessas 
alegações antes de um produto ser 
colocado no mercado e criando um 
registo público europeu das alegações 
ambientais autorizadas e proibidas;

Or. en

Alteração 53
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie Guillaume

Projeto de parecer
N.º 3-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-A. Insta a Comissão a incentivar e 
sensibilizar para os novos modelos 
empresariais sustentáveis baseados na 
mudança de comportamentos 
relativamente ao aluguer e partilha de 
bens e serviços, garantindo um elevado 
nível de proteção dos consumidores e dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 54
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Pede que sejam proibidos os 
produtos adequados a múltiplas 
utilizações mas não reparáveis por opção 
comercial;

Or. fr
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Alteração 55
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 3-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-B. Insiste na necessidade de 
estabelecer um sistema universal de 
carregamento, a fim de reduzir a 
produção e os resíduos eletrónicos;

Or. en

Alteração 56
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 3-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

3-C. Relembra a importância de 
melhorar a conceção ecológica dos 
produtos;

Or. fr

Alteração 57
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 



PE652.282v01-00 34/66 AM\1212785PT.docx

PT

mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, que 
e o regime de garantia legal dê prioridade 
à reparação;

mercado o acesso a informações sobre 
reparação e manutenção, bem como a 
peças sobressalentes, o estabelecimento de 
um período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita à Comissão que 
avalie os entraves existentes impeditivos 
de reparações, revendas, doações e 
reutilizações e proponha medidas que 
visem a sua supressão; apela a uma 
definição clara de «produtos 
recondicionados» e à possibilidade de 
prolongar as garantias após a reparação 
de um produto; realça que os vendedores 
devem informar sempre os consumidores 
da opção de reparação, bem como do 
direito associado de garantia; destaca o 
papel do setor dos serviços no aumento da 
disponibilidade e acessibilidade de preços 
das reparações e salienta que a conclusão 
do mercado interno de serviços 
contribuirá para a transição para um 
mercado mais sustentável;

Or. en

Alteração 58
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, nomeadamente para 
assegurar que o preço dessas peças 
sobresselentes seja o mesmo tanto para os 
profissionais de reparação autorizados e 
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para a sua entrega; solicita, além disso, que 
e o regime de garantia legal dê prioridade à 
reparação;

independentes como os consumidores, o 
estabelecimento de um período mínimo 
obrigatório para a disponibilidade de peças 
sobressalentes e/ou atualizações de 
software, com base na vida útil prevista do 
produto, e de um prazo máximo razoável 
para a sua entrega, indicado em dias úteis 
e não superior a sete dias úteis; solicita, 
além disso, que o regime de garantia legal 
dê prioridade à reparação; acrescenta que 
um direito efetivo a reparar deve garantir 
aos consumidores reparações a preços 
acessíveis, através da criação, além do 
mais, de medidas que imponham um 
limite máximo do preço das peças 
sobresselentes, que não poderá exceder 
30 % do preço do produto;

Or. en

Alteração 59
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Monika Beňová, Sylvie 
Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, que 
e o regime de garantia legal dê prioridade 
à reparação;

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes; destaca a importância de 
assegurar que o preço das peças 
sobresselentes seja razoável em relação ao 
preço do produto na íntegra e que seja o 
mesmo tanto para os profissionais de 
reparação independentes e autorizados 
como os consumidores; solicita o 
estabelecimento de um período mínimo 
obrigatório para a disponibilidade de peças 
sobressalentes e/ou atualizações e de um 
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prazo máximo para a sua entrega; solicita, 
além disso, que o regime de garantia legal 
promova a reparação; apela ao 
estabelecimento de uma obrigação de 
fornecer aos consumidores um produto de 
substituição, no caso de a reparação 
demorar mais do que o período máximo 
de 30 dias ou de se tratar de um bem 
essencial;

Or. en

Alteração 60
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, 
que e o regime de garantia legal dê 
prioridade à reparação;

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
facilitar a todos os participantes no 
mercado o acesso a informações sobre 
reparação e manutenção, bem como a 
peças sobressalentes;

Or. en

Alteração 61
Arba Kokalari

Projeto de parecer
N.º 4
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Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, 
que e o regime de garantia legal dê 
prioridade à reparação;

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
melhorar o acesso às informações 
necessárias sobre reparação e manutenção 
por parte dos profissionais de reparação 
independentes, respeitando a legislação 
em matéria de propriedade intelectual e 
segredos comerciais; insta, além disso, a 
Comissão a analisar o potencial de dar 
prioridade à reparação em detrimento da 
substituição na hierarquia de recursos, no 
âmbito da revisão da Diretiva (UE) 
2019/771 prevista para 2024, desde que 
seja legalmente possível e não imponha 
custos desproporcionados ao vendedor;

Or. en

Alteração 62
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito 
a reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, 
que e o regime de garantia legal dê 
prioridade à reparação;

4. Apoia o alargamento de um 
«direito a reparar» a mais categorias de 
produtos; solicita, neste contexto, a tomada 
de medidas destinadas a proporcionar a 
todos os participantes no mercado um 
acesso a reparações a preços acessíveis, a 
informações sobre manutenção, bem como 
a peças sobressalentes e atualizações de 
software; exorta a Comissão a apresentar 
uma avaliação de impacto exaustiva para 
justificar esse alargamento;

Or. en
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Alteração 63
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, que 
e o regime de garantia legal dê prioridade à 
reparação;

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes por um preço razoável, o 
estabelecimento de um período mínimo 
obrigatório para a disponibilidade de peças 
sobressalentes e/ou atualizações e de um 
prazo máximo para a sua entrega; solicita, 
além disso, que o regime de garantia legal 
dê prioridade à reparação;

Or. en

Alteração 64
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo de 
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para a sua entrega; solicita, além disso, que 
e o regime de garantia legal dê prioridade à 
reparação;

sete dias úteis para a sua entrega; solicita, 
além disso, que e o regime de garantia 
legal dê prioridade à reparação;

Or. fr

Alteração 65
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 4

Projeto de parecer Alteração

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso livre e gratuito a 
informações sobre reparação e 
manutenção, bem como a peças 
sobressalentes, o estabelecimento de um 
período mínimo obrigatório para a 
disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações e de um prazo máximo 
para a sua entrega; solicita, além disso, 
que e o regime de garantia legal dê 
prioridade à reparação;

4. Apoia a instituição de um «direito a 
reparar» a nível da UE; solicita, neste 
contexto, a tomada de medidas destinadas a 
proporcionar a todos os participantes no 
mercado um acesso gratuito a informações 
sobre reparação e manutenção, bem como a 
peças sobressalentes, sem pôr em causa o 
direito de preservar segredos comerciais, e 
o estabelecimento obrigatório pelo 
fabricante, no âmbito das informações 
sobre os produtos, do período mínimo para 
a disponibilidade de peças sobressalentes 
e/ou atualizações;

Or. pl

Alteração 66
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4 a. Considera que a contrafação de 
produtos tem vindo a tornar-se um 
problema crescente e complexo, 
prejudicando o conceito de base da 
economia circular, que consiste na 
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preservação do valor dos produtos e dos 
materiais; neste contexto, insta a 
Comissão a intervir sobre os riscos da 
contrafação de produtos, que além de 
representar uma ameaça para a 
segurança dos consumidores, também 
gera perdas económicas diretas e/ou 
indiretas para os fabricantes;

Or. en

Alteração 67
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Está convencido de que um 
incentivo ou a imposição aos fabricantes 
da obrigação de fabricar produtos 
reparáveis deve fazer-se acompanhar por 
um apoio ao desenvolvimento e pela 
liberalização do fluxo de serviços de 
reparação e manutenção, a par de uma 
promoção e apoio à produção nacional e 
local de componentes e peças;

Or. pl

Alteração 68
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Defende que as peças 
sobresselentes devem estar rapidamente 
disponíveis, ao longo de um período de 
dez anos, a um preço proporcionado e 
acessíveis aos profissionais de reparação 
independentes fora da rede de fabricantes, 
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para que o direito a reparar seja efetivo;

Or. fr

Alteração 69
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose

Projeto de parecer
N.º 4-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-A. Apela à introdução de contadores 
de utilização em categorias de produtos, a 
fim de melhorar a informação ao 
consumidor e facilitar a reutilização;

Or. en

Alteração 70
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 4-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

4-B. Exorta a Comissão a promover e 
apoiar o mercado da reutilização, dos 
produtos recondicionados ou dos produtos 
usados;

Or. fr

Alteração 71
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Projeto de parecer
N.º 5
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Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
parte da UE, através da definição de regras 
harmonizadas relativas ao número mínimo 
de controlos e à sua frequência e através da 
atribuição, à Comissão, de poderes para 
controlar e auditar as atividades das 
autoridades nacionais, bem como para 
efetuar testes e inspeções regulares;

5. Salienta que os produtos 
provenientes de países não pertencentes à 
UE não cumprem frequentemente as 
regras da UE em matéria de 
sustentabilidade e segurança e que uma 
aplicação efetiva das normas é crucial para 
garantir que os produtos colocados no 
mercado cumpram os requisitos de 
sustentabilidade; insta, por conseguinte, a 
Comissão e os Estados-Membros a 
intensificarem os seus esforços no sentido 
de garantir a conformidade dos produtos 
com os critérios ambientais obrigatórios 
através de uma fiscalização reforçada do 
mercado, incluindo os produtos vendidos 
em linha; insta a uma maior supervisão 
por parte da UE, através da definição de 
regras harmonizadas relativas ao número 
mínimo de controlos e à sua frequência e 
através da atribuição, à Comissão, de 
poderes para controlar e auditar as 
atividades das autoridades nacionais, bem 
como para efetuar testes e inspeções 
regulares;

Or. en

Alteração 72
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
parte da UE, através da definição de 
regras harmonizadas relativas ao número 
mínimo de controlos e à sua frequência e 
através da atribuição, à Comissão, de 

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma supervisão mais eficaz 
por parte da UE
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poderes para controlar e auditar as 
atividades das autoridades nacionais, bem 
como para efetuar testes e inspeções 
regulares;

Or. en

Alteração 73
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
parte da UE, através da definição de regras 
harmonizadas relativas ao número mínimo 
de controlos e à sua frequência e através 
da atribuição, à Comissão, de poderes para 
controlar e auditar as atividades das 
autoridades nacionais, bem como para 
efetuar testes e inspeções regulares;

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
parte da UE, através da definição de regras 
harmonizadas relativas ao número mínimo 
de controlos e à sua frequência e pedindo à 
Comissão para controlar, apresentar 
relatórios num período fixo a determinar 
e auditar as atividades das autoridades 
nacionais, bem como para efetuar testes e 
inspeções regulares;

Or. en

Alteração 74
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Ivan Štefanec, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
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parte da UE, através da definição de regras 
harmonizadas relativas ao número mínimo 
de controlos e à sua frequência e através da 
atribuição, à Comissão, de poderes para 
controlar e auditar as atividades das 
autoridades nacionais, bem como para 
efetuar testes e inspeções regulares;

parte da UE, através da definição de regras 
harmonizadas relativas ao número mínimo 
de controlos e à sua frequência e através da 
atribuição, à Comissão, de poderes para 
controlar e auditar as atividades das 
autoridades nacionais;

Or. en

Alteração 75
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 5

Projeto de parecer Alteração

5. Salienta que uma aplicação efetiva 
das normas é crucial para garantir que os 
produtos colocados no mercado cumpram 
os requisitos de sustentabilidade; insta, por 
conseguinte, a uma maior supervisão por 
parte da UE, através da definição de 
regras harmonizadas relativas ao número 
mínimo de controlos e à sua frequência e 
através da atribuição, à Comissão, de 
poderes para controlar e auditar as 
atividades das autoridades nacionais, bem 
como para efetuar testes e inspeções 
regulares;

5. Saúda os esforços no sentido de 
garantir a conformidade dos produtos 
colocados no mercado e de modelar os 
futuros requisitos de sustentabilidade; 
insta, por conseguinte, a uma cooperação 
reforçada entre os Estados-Membros e os 
participantes no mercado, tendo em vista 
o intercâmbio de boas práticas e a sua 
avaliação pela Comissão Europeia; frisa a 
necessidade de aplicar e cumprir 
plenamente a legislação em vigor neste 
domínio;

Or. pl

Alteração 76
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insta a Comissão a apresentar 
uma avaliação de impacto relativa ao 
imposto previsto sobre o plástico; salienta 
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que, se não for possível evitar esse 
imposto, os fundos não serão transferidos 
para o orçamento da UE, mas serão 
providenciados aos Estados-Membros 
para a execução do novo Plano de Ação 
para a Economia Circular;

Or. en

Alteração 77
Jordi Cañas, Sandro Gozi

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Insiste em que, para o efeito, a 
Comissão assegure que os controlos 
aduaneiros em toda a UE sigam as 
mesmas normas, através de um 
mecanismo de controlo aduaneiro direto e 
unificado, em coordenação com os 
Estados-Membros e no pleno respeito do 
princípio da subsidiariedade;

Or. en

Alteração 78
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Salienta que a celebração de 
acordos de comércio livre com parceiros 
que não cumprem as normas ambientais e 
sociais da União Europeia é contrária aos 
objetivos da União em matéria climática;

Or. fr
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Alteração 79
Christel Schaldemose, Biljana Borzan

Projeto de parecer
N.º 5-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-A. Solicita à Comissão que introduza 
objetivos claros para a transição para 
uma economia circular na UE e melhore 
a sustentabilidade e a resiliência a longo 
prazo das cadeias de abastecimento de 
materiais essenciais para a economia 
europeia;

Or. en

Alteração 80
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 5-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

5-B. Salienta, por outro lado, que 
vários estudos, nomeadamente de 
associações de consumidores, 
demonstram que inúmeros produtos 
comprados na Internet e importados na 
União não observam as normas mínimas 
europeias;

Or. fr

Alteração 81
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se Suprimido
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reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-
se com a intenção da Comissão de criar 
um passaporte digital de produto; solicita, 
a este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

Or. en

Alteração 82
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações claras, 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos; apela ao 
desenvolvimento de um índice de 
desempenho ambiental ao longo do ciclo 
de vida com base em múltiplos critérios, 
que fornecerá aos consumidores 
informações sobre a possibilidade de 
reparar, durabilidade e reciclagem dos 
produtos, incluindo a sua embalagem; 
congratula-se com a intenção da Comissão 
de criar um passaporte digital de produto; 
solicita, a este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 



PE652.282v01-00 48/66 AM\1212785PT.docx

PT

ambientais;

Or. en

Alteração 83
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo aspetos como a durabilidade, a 
possibilidade de reparar e a eficiência 
energética, quando aplicável; solicita que 
estes requisitos sejam desenvolvidos em 
estreita colaboração com a indústria e 
outras partes interessadas, tendo em conta 
a proporcionalidade e os custos para as 
empresas, especialmente as PME;

Or. en

Alteração 84
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
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autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais; recorda que é necessário 
reforçar os recursos orçamentais e 
humanos das autoridades de fiscalização 
do mercado, a fim de garantir o 
cumprimento das normas em vigor;

Or. fr

Alteração 85
Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo aspetos como a durabilidade e 
a possibilidade de reparar;

Or. en
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Alteração 86
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-
se com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos, regista a 
intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto e solicita, a 
este respeito, uma avaliação minuciosa da 
legitimidade de implementar passaportes 
digitais obrigatórios, tendo em conta a 
proporcionalidade, a viabilidade na 
prática e a eficácia das disposições 
anunciadas;

Or. pl

Alteração 87
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 6

Projeto de parecer Alteração

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 

6. Sublinha a importância de que se 
reveste para consumidores, empresas e 
autoridades de fiscalização do mercado a 
disponibilização de informações 
transparentes e fiáveis sobre as 
características dos produtos e congratula-se 
com a intenção da Comissão de criar um 
passaporte digital de produto; solicita, a 
este respeito, que os requisitos de 
informação obrigatória se apliquem em 
toda a cadeia de abastecimento, 
abrangendo não só aspetos como a 
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durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais e 
ambientais;

durabilidade e a possibilidade de reparar, 
mas também condições sociais, laborais e 
ambientais;

Or. en

Alteração 88
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Jordi Cañas, Karen Melchior

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Salienta a importância das 
plataformas em linha e dos mercados em 
linha para promover produtos e serviços 
sustentáveis e incentivar o consumo 
sustentável; observa que as plataformas 
em linha podem cumprir melhor a sua 
responsabilidade de fornecer aos 
consumidores informações fiáveis sobre a 
sustentabilidade dos produtos e serviços 
que oferecem; solicita a introdução de 
medidas proativas destinadas a combater 
práticas enganosas e a desinformação 
sobre produtos e serviços oferecidos em 
linha, incluindo falsas «alegações 
ambientais»;

Or. en

Alteração 89
Biljana Borzan, Monika Beňová, Sylvie Guillaume, Sándor Rónai, Clara Aguilera, 
Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita o reforço da possibilidade 
de recurso aos consumidores e às 
organizações ambientais em caso de 
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violação das obrigações em matéria de 
informação nos termos da Diretiva 
2005/29/CE, a fim de executar melhor os 
mecanismos de fiscalização do mercado;

Or. en

Alteração 90
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Destaca o risco de externalizar os 
processos de produção mais poluentes 
para fora da União sem controlos 
adequados das cadeias de produção;

Or. fr

Alteração 91
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Markus Buchheit

Projeto de parecer
N.º 6-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-A. Solicita que a indicação do país de 
origem seja obrigatória em todos os 
produtos importados ou produzidos na 
Europa;

Or. fr

Alteração 92
Biljana Borzan, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne 
Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika Beňová
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Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Propõe o desenvolvimento de 
orientações e normas claras para as 
alegações ecológicas e compromissos que 
se traduzam em rótulos ecológicos; 
aguarda com expectativa a proposta 
legislativa prevista sobre a justificação 
das alegações ecológicas; considera que – 
ao proporcionar aos consumidores 
transparência e orientação por meio de 
informações rigorosas e responsáveis e da 
rotulagem ecológica – a confiança dos 
consumidores nos produtos e nos 
mercados irá aumentar e isto, em última 
análise, conduzirá ao consumo 
sustentável;

Or. en

Alteração 93
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-B. Recorda que a extração das 
matérias-primas utilizadas sobretudo nos 
novos instrumentos de comunicação, 
como as terras raras, constitui uma fonte 
de poluição significativa e uma causa de 
vulnerabilidade estratégica perante os 
países fornecedores;

Or. fr

Alteração 94
Anne-Sophie Pelletier
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Projeto de parecer
N.º 6-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-C. Alerta para as alegações e os 
rótulos ecológicos falsos, assim como as 
práticas de marketing agressivas no que 
se refere ao «branqueamento ecológico» 
(greenwashing); sublinha que estes 
rótulos devem ser regulamentados e 
controlados de forma rigorosa, a fim de 
não enganar os consumidores nas suas 
escolhas;

Or. fr

Alteração 95
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-D (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-D. Lembra que a publicidade e o 
marketing incentivam o consumo 
excessivo; sublinha a importância de 
alterar os hábitos de consumo e de 
fomentar a moderação;

Or. fr

Alteração 96
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-E (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-E. Solicita uma regulação das 
práticas comerciais direcionadas, 
nomeadamente para os públicos-alvo 
vulneráveis, como as crianças ou os 
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jovens;

Or. fr

Alteração 97
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 6-F (novo)

Projeto de parecer Alteração

6-F. Exorta à promoção da 
relocalização dos centros de produção, 
reciclagem e manutenção, permitindo 
controlar melhor a cadeia da economia 
circular no seu conjunto;

Or. fr

Alteração 98
Dita Charanzová

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos 
seja adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de 
adjudicação, juntamente com objetivos 
setoriais específicos.

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Karen Melchior
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Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos seja 
adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de adjudicação, 
juntamente com objetivos setoriais 
específicos.

7. Salienta que os contratos públicos 
ambiciosos em termos de sustentabilidade 
de produtos e serviços podem apoiar os 
esforços de inovação do setor privado e 
definir os incentivos corretos para 
fomentar a produção e o consumo 
sustentáveis; apela à adoção de contratos 
públicos ecológicos por parte das 
entidades adjudicantes, através da 
introdução de critérios de sustentabilidade 
vinculativos nos concursos públicos, 
prevendo para tal que uma determinada 
percentagem de contratos seja adjudicada 
com base em critérios ambientais e sociais, 
introduzindo uma hierarquia de critérios de 
adjudicação, juntamente com objetivos 
setoriais específicos; solicita a garantia de 
uma reciprocidade efetiva nos contratos 
públicos com países terceiros; pede que 
seja dada prioridade aos produtos 
reutilizados e reciclados e aos programas 
de software de baixo consumo de energia, 
solicitando também a melhoria do acesso 
das PME e das empresas da economia 
social aos contratos públicos; salienta os 
potenciais benefícios de um instrumento 
que permita avaliar propostas «verdes», a 
fim de garantir a compatibilidade de 
projetos de infraestrutura em larga escala 
com os compromissos climáticos da UE e 
combater o «branqueamento ecológico», 
inclusive no âmbito de contratos públicos; 
solicita a introdução de obrigações de 
comunicação de informações à Comissão 
e aos Estados-Membros no que diz 
respeito aos seus contratos públicos 
sustentáveis;

Or. en
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Alteração 100
Anna Cavazzini, Kim Van Sparrentak, Petra De Sutter, Alexandra Geese
em nome do Grupo Verts/ALE

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos seja 
adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de adjudicação, 
juntamente com objetivos setoriais 
específicos.

7. Lamenta que as autoridades 
públicas não explorem as possibilidades 
existentes relativamente aos contratos 
públicos ecológicos e sociais ao abrigo do 
quadro legislativo em vigor e continuem 
demasiadas vezes a aplicar unicamente o 
critério do preço mais baixo; solicita, por 
conseguinte, uma revisão da legislação da 
UE em matéria de contratos públicos que 
introduza objetivos mínimos vinculativos, 
prevendo para tal que uma determinada 
percentagem de contratos seja adjudicada 
com base em critérios ambientais, sociais e 
éticos e introduzindo uma hierarquia de 
critérios de adjudicação, juntamente com 
objetivos setoriais específicos, incluindo 
no que toca à compra de produtos usados, 
reciclados e recondicionados; pede 
igualmente às autoridades públicas para 
darem o exemplo, abstendo-se de comprar 
produtos de utilização única; acrescenta 
que os contratos públicos sustentáveis 
devem tornar-se a opção predefinida, com 
uma cláusula «cumprir ou explicar» que 
apenas possa ser derrogada por razões 
objetivas e fundamentadas;

Or. en

Alteração 101
Vlad-Marius Botoş

Projeto de parecer
N.º 7
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Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos 
seja adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de 
adjudicação, juntamente com objetivos 
setoriais específicos.

Suprimido

Or. en

Alteração 102
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos 
seja adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de 
adjudicação, juntamente com objetivos 
setoriais específicos.

7. Destaca o papel significativo que 
os contratos públicos desempenham na 
promoção de produtos inovadores e 
sustentáveis; considera que as vantagens 
dos contratos públicos podem ser 
acrescidas se a legislação aplicável for 
corretamente aplicada, harmonizada e 
simplificada; convida a Comissão a 
realizar uma análise aprofundada do 
método a aplicar para equilibrar os 
critérios ambientais, sociais e económicos 
de forma sustentável; exorta a Comissão a 
rever as orientações em matéria de 
contratação pública, com o objetivo de 
facilitar compras mais sustentáveis;

Or. en

Alteração 103
Biljana Borzan, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel 
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Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos seja 
adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de adjudicação, 
juntamente com objetivos setoriais 
específicos.

7. Realça o potencial dos contratos 
públicos ecológicos e sociais na transição 
para uma economia sustentável; 
congratula-se, a este respeito, com os 
compromissos da Comissão de propor 
mais legislação e orientações para 
introduzir objetivos mínimos vinculativos, 
prevendo para tal que uma determinada 
percentagem de contratos seja adjudicada 
com base em critérios ambientais, sociais e 
éticos e introduzindo uma hierarquia de 
critérios de adjudicação, juntamente com 
objetivos setoriais específicos, bem como 
apoiando a reutilização, remodelação e 
refabricação de produtos;

Or. en

Alteração 104
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos 
seja adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de 
adjudicação, juntamente com objetivos 
setoriais específicos.

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos, 
com vista a apoiar a procura de produtos 
concebidos e fabricados em conformidade 
com o preceito da economia circular.

Or. pl
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Alteração 105
Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle, Antonio Maria Rinaldi, Marco 
Campomenosi

Projeto de parecer
N.º 7

Projeto de parecer Alteração

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos mínimos 
vinculativos, prevendo para tal que uma 
determinada percentagem de contratos seja 
adjudicada com base em critérios 
ambientais, sociais e éticos e introduzindo 
uma hierarquia de critérios de adjudicação, 
juntamente com objetivos setoriais 
específicos.

7. Solicita uma revisão da legislação 
da UE em matéria de contratos públicos 
que introduza objetivos, prevendo para tal 
que uma determinada percentagem de 
contratos seja adjudicada com base em 
critérios económicos, ambientais, sociais e 
éticos e introduzindo uma hierarquia de 
critérios de adjudicação transparentes, 
juntamente com objetivos setoriais 
específicos;

Or. en

Alteração 106
Anne-Sophie Pelletier

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Alerta para a questão ética, que 
deve prevalecer numa economia circular 
e, mais concretamente, para o respeito 
pelos direitos sociais ou relativos às 
condições de trabalho das pessoas 
empregadas nos mercados da reciclagem 
e da valorização dos resíduos;

Or. fr

Alteração 107
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler
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Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Tendo em conta os impactos 
elevados das embalagens de alimentos no 
ambiente, especialmente quando são 
descartadas, insta a Comissão a 
esclarecer os conceitos de «excesso de 
embalagem» e de «embalagem 
desnecessária»; neste sentido, apela à 
Comissão para que aumente a 
sustentabilidade da distribuição de 
alimentos através de medidas específicas; 
solicita à Comissão que tenha em conta 
novos modelos empresariais, tais como as 
lojas sem embalagens, e analise o seu 
impacto potencial no ambiente e na 
conveniência para os consumidores;

Or. en

Alteração 108
Biljana Borzan, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel 
Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Exorta os Estados-Membros a 
adotarem rapidamente os princípios para 
um regime definitivo de IVA, incluindo a 
proposta de um regime modernizado de 
taxas de IVA, que permita reduzir as 
taxas de IVA em produtos reciclados, 
reutilizados ou remodelados e em serviços 
de reparação, por forma a torná-los 
vantajosos e financeiramente atrativos 
para os consumidores; insta os Estados-
Membros a considerarem essas medidas 
uma vez adotado o novo regime;
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Or. en

Alteração 109
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Considera que deve ser possível 
fixar objetivos mínimos vinculativos nos 
contratos públicos, a fim de apoiar a 
relocalização duradoura de postos de 
trabalho na Europa, através de cláusulas 
de adjudicação preferenciais para as 
empresas e os trabalhadores locais;

Or. fr

Alteração 110
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Dita Charanzová, Karen Melchior, Jordi Cañas

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-A. Destaca a importância da 
mobilização de fundos suficientes para 
financiar a investigação e 
desenvolvimento no domínio dos produtos 
sustentáveis e modelos empresariais 
baseados na economia circular, que 
minimizarão a destruição de produtos e 
promoverão a reparação e a reutilização;

Or. en

Alteração 111
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 7-A (novo)
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Projeto de parecer Alteração

7-A. Destaca a importância do 
desenvolvimento e adaptação sem 
entraves das tecnologias revolucionárias, 
por exemplo a inteligência artificial, a fim 
de maximizar a eficiência, valorizar as 
matérias-primas e gerir com maior 
eficiência uma produção eficiente em 
termos de recursos;

Or. pl

Alteração 112
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Manifesta-se preocupado com a 
introdução de regras demasiado 
normativas, que não têm em conta as 
realidades do mercado e ignoram que o 
aspeto prático da sua aplicação levará a 
uma transferência dos custos para os 
consumidores, a uma escolha reduzida de 
produtos disponíveis e à compra de 
produtos exportados por países terceiros 
para a UE pelas camadas menos 
abastadas da sociedade; salienta, neste 
contexto, o risco de surgirem assimetrias 
entre os produtos fabricados na Europa e 
os produzidos em países terceiros;

Or. pl

Alteração 113
Biljana Borzan, Maria-Manuel Leitão-Marques, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, 
Sylvie Guillaume, Monika Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, 
Robert Hajšel, Adriana Maldonado López, Christel Schaldemose



PE652.282v01-00 64/66 AM\1212785PT.docx

PT

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Solicita à Comissão e às 
autoridades nacionais que auxiliem e 
apoiem financeiramente as autoridades, 
empresas, PME e microempresas locais e 
regionais, bem como os trabalhadores 
independentes e as associações, na 
realização de campanhas de 
sensibilização dos consumidores para a 
extensão do tempo de vida dos produtos, 
em especial, fornecendo informações 
fiáveis e claras, aconselhamento e 
serviços de manutenção, reparação, 
reutilização, etc.;

Or. en

Alteração 114
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler

Projeto de parecer
N.º 7-B (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-B. Destaca o papel do setor dos 
serviços no aumento da disponibilidade e 
acessibilidade de preços das reparações, 
locação e «produtos como serviço»; 
exorta a Comissão a avaliar de que forma 
um mercado interno de serviços mais 
harmonizado pode contribuir para a 
transição para uma economia circular;

Or. en

Alteração 115
Róża Thun und Hohenstein, Maria da Graça Carvalho, Arba Kokalari, Ivan Štefanec, 
Pascal Arimont, Barbara Thaler
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Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Preconiza uma normalização 
acrescida da transformação de 
matérias-primas secundárias, a fim de 
facilitar a implementação de modelos 
empresariais circulares; neste contexto, 
insta a Comissão a reforçar o mercado 
interno de matérias-primas secundárias 
através de esforços específicos no sentido 
de identificar e remover barreiras ao 
comércio; além disso, solicita à Comissão 
que melhore a aplicação do Regulamento 
Transferências de Resíduos, com o intuito 
de estimular a aquisição de matérias-
primas secundárias de elevada qualidade 
na UE, bem como otimizar a eficiência 
energética; 

Or. en

Alteração 116
Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Monika 
Beňová, Sándor Rónai, Clara Aguilera, Maria Grapini, Robert Hajšel, Adriana 
Maldonado López, Christel Schaldemose, Maria-Manuel Leitão-Marques

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Solicita que se proíba a destruição 
de produtos não vendidos que ainda 
funcionem, a fim de os encaminhar para 
o mercado da reutilização, e apela à 
introdução de objetivos relativos à 
reutilização; salienta que deve ser dada 
prioridade ao acesso aos parques de 
resíduos para novos modelos empresariais 
sustentáveis;

Or. en
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Alteração 117
Beata Mazurek

Projeto de parecer
N.º 7-C (novo)

Projeto de parecer Alteração

7-C. Entende que é necessário 
considerar o estabelecimento de 
disposições destinadas a reforçar as 
autoridades de fiscalização pertinentes, de 
modo que possam ter mais capacidade 
para detetar os produtos importados no 
mercado comum que comportem riscos 
inaceitáveis para a saúde e o ambiente.

Or. pl


