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Pergunta com pedido de resposta oral O-000066/2020
à Comissão
Artigo 136.º do Regimento
Anna Cavazzini
em nome do Grupo Verts/ALE

Assunto: Rumo a uma nova agenda do consumidor para o período pós-2020

A crise da COVID-19 afetou os consumidores de muitas formas, salientando a necessidade de uma 
visão global e coerente da política de proteção dos consumidores, que faça o balanço dos 
desenvolvimentos recentes e das principais prioridades políticas para uma recuperação justa e 
sustentável, nomeadamente do ponto de vista dos consumidores.

Uma das prioridades políticas, definida no Pacto Ecológico Europeu e no novo plano de ação para a 
economia circular, consiste em capacitar os consumidores para a transição verde, apoiando a sua 
passagem de padrões de consumo tradicionais para padrões de consumo mais sustentáveis. Neste 
contexto, a tónica é colocada na prestação de informações fiáveis aos consumidores sobre as 
características de um produto, nomeadamente a sua durabilidade e reparabilidade. Uma proposta 
legislativa da Comissão está prevista para o segundo trimestre de 2021. É fundamental assegurar 
que os consumidores da UE dispõem do mesmo nível de informação para estimular o consumo 
sustentável em todo o mercado único e evitar maior confusão.

1. Tendo em conta o que precede, tenciona a Comissão introduzir uma rotulagem harmonizada e 
obrigatória sobre a previsão de durabilidade, bem como uma pontuação de reparabilidade ao nível da 
UE? Este requisito de informação aplica-se unicamente a determinadas categorias de produtos ou 
serão introduzidos requisitos horizontais?

2. Como tenciona a Comissão resolver o problema das falsas alegações ambientais com que os 
consumidores são confrontados e assegurar que tais alegações só podem ser feitas se forem claras, 
rigorosas e baseadas em provas científicas, de modo a não induzir os consumidores em erro?

A legislação sem uma aplicação eficaz põe em risco a confiança dos consumidores no mercado 
único e cria mais confusão e dúvidas sobre os seus direitos, como o demonstrou a pandemia de 
COVID-19 e as recentes decisões tomadas por alguns Estados-Membros em detrimento dos direitos 
dos passageiros ao abrigo da legislação da UE. Tal ilustra a necessidade de uma aplicação mais 
coerente e coordenada das regras da União em matéria de proteção dos consumidores e de 
mercado único, tanto a nível da UE como entre os Estados-Membros, sobretudo num momento em 
que as transações transfronteiras se multiplicam devido ao aumento do comércio eletrónico, 
nomeadamente a partir de países fora da UE.

3. De que forma irá a nova agenda do consumidor abordar este problema e criar uma estratégia a 
longo prazo para assegurar o reforço da cooperação entre os Estados-Membros em matéria de 
aplicação da legislação, bem como prever instrumentos mais fortes de fiscalização do mercado, 
designadamente regras uniformes (sanções e controlos) e melhores mecanismos de supervisão da 
UE?
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