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SUGESTÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar, competente quanto à matéria de 
fundo, a incorporar as seguintes sugestões na proposta de resolução que aprovar:

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; 

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; 

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; 

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; 

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; 

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

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.


