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RESOLUÇÃO DO CONSELHO
de 19 de Maio de 1981

relativa a um segundo programa da Comunidade Económica Europeia para uma política
de protecção e de informação dos consumidores
O CONSELHO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS ,

maram esta necessidade ao convidarem as instituições das
Comunidades a reforçar e coordenar as acções em favor da

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade

protecção do consumidor ;

Económica Europeia ,
Tendo em conta o projecto da Comissão (*),

Considerando que a Resolução do Conselho de 14 de Abril

Tendo em conta o parecer do Parlamento Europeu (2),

de 1975 prevê a aplicação de um programa preliminar da
Comunidade Económica Europeia para uma política de
protecção e informação dos consumidores (4),

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e So
cial (3),

foram já aprovados pelo Conselho ;

Considerando que , nos termos do artigo 2? do Tratado ,
a Comunidade Económica Europeia tem como missão
promover um desenvolvimento harmonioso das actividades
económicas em toda a Comunidade , uma expansão contí
nua e equilibrada e um aumento acelerado do nível de

Considerando que os objectivos e princípios desta política
Considerando que é necessário proceder à actualização do
Programa Preliminar de 14 de Abril de 1975 , tendo em

vista assegurar a continuidade das acções já empreendidas
e empreender novas acções para os anos de 1981 a 1986 ,

vida ;

Considerando que a melhoria qualitativa das condições de
vida é um dos objectivos da Comunidade que implica a
proteeção da saúde , da segurança e dos interesses económi
cos dó consumidor;

Considerando que para a realização desta missão , é neces
sário aplicar, a nível comunitário , uma política de protec
ção e de informação do consumidor ;

Aprova as orientações definidas pelo programa de acção
que figura no anexo ;

Toma nota de que a Comissão apresentará as propostas
adequadas para a boa execução deste programa ;
Compromete-se a adoptar estas propostas se possível num

Considerando que os Chefes de Estado ou de Governo ,

prazo de nove meses a contar da data da sua transmissão
pela Comissão ou , se for caso disso , da transmissão dos
pareceres do Parlamento Europeu e do Comité Económico

reunidos em Paris em 19 e 20 de Outubro de 1972 , confir

e Social .

(1) JO n? C 218 de 30. 8. 1979 , p. 3 .
(2) JO n? C 291 de 10. 11 . 1980, p. 35 .
(3) JO n? C 83 de 2. 4. 1980 , p. 24 .

(4) JO n? C 92 de 25 . 4 . 1975 , p. 1 .
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ANEXO

Segundo programa da Comunidade Económica Europeia para uma política de protecção e
de informação dos consumidores
I. ORIENTAÇOES GERAIS

1.

A adopção pelo Conselho , em 14 de Abril de 1975 , de

um programa preliminar da Comunidade Económica Euro
peia para uma política de protecção e de informação dos
consumidores estabelecida para um período de quatro
anos , marcou a primeira etapa na acção da Comunidade a
favor dos consumidores .

As medidas tomadas , ou em fase de elaboração para aplica
ção deste programa preliminar contribuem para melhorar a
situação do consumidor ao protegerem a sua saúde , segu
rança e interesses económicos fornecendo-lhe uma infor
mação e uma educação adequadas e permitindo-lhe expri
mir-se sobre as decisões que lhe dizem respeito .
Muitas vezes estas medidas têm igualmente por efeito , não
só suprimir os obstáculos não pautais às trocas comerciais ,
como aproximar as condições de concorrência a que produ
tores e distribuidores devem obedecer .

dos-membros , os consumidores são progressivamente leva
dos a tomar consciência do modo como utilizam os seus

rendimentos , sobretudo no que diz respeito à qualidade
dos bens e serviços adquiridos , de modo a deles tirarem o
máximo rendimento . Do mesmo modo , a acção relativa à
protecção dos consumidores no que diz respeito à quali
dade dos bens e serviços , às condições em que tais bens ou
serviços são oferecidos , bem como à informação a eles
respeitante , revestem-se neste contexto , de uma importân
cia muito especial . Deste facto resulta , além disso , que , na
medida em que tal for adequado , se deve prestar , futura
mente maior atenção que a que se prestou no passado a
duas questões de grande interesse para o consumidor nas
circunstâncias económicas actuais , a saber:

— os preços dos bens e serviços sobre os quais a Comuni
dade exerce já uma certa influência , não só através da

política agrícola comum , mas também da política da
concorrência ,

— a qualidade dos serviços , quer públicos quer privados
que desempenham um papel cada vez mais importante
nas despesas dos lares .

2 . O presente programa tem por finalidade permitir à
Comunidade prosseguir e aprofundar a sua acção nesta via
e , nomeadamente , contribuir para a criação das condições
para um melhor diálogo entre consumidores e produtores
-distribuidores .

Este programa , a que é conveniente atribuir uma duração
de cinco anos , de forma a assegurar a continuidade neces
sária à sua aplicação retoma as motivações , objectivos e
princípios de base do anterior. A sua finalidade continua a
ser a de permitir ao consumidor agir com conhecimento de
causa e desempenhar o seu papel de factor de equilíbrio
nos mecanismos do mercado . Para o efeito o consumidor

deve poder exercer os cinco direitos fundamentais que lhe
foram reconhecidos pelo programa preliminar , a saber :

4 . Além disso , sem deixar , contudo , de assegurar o
respeito pelos direitos atrás mencionados , a política dos
consumidores , que se tem sobretudo apresentado sob uma
forma defensiva, deve ser orientada de um modo mais posi
tivo e aberto ao diálogo de forma a criar as condições
necessárias para que o consumidor participe na elaboração
e execução das grandes decisões económicas que lhe dizem
directamente respeito , na qualidade de comprador e utili
zador e que determinam , em grande parte , as suas condi
ções de vida , a título individual ou colectivo . Esta orienta

ção corresponde , aliás , tanto no espírito como na letra , à
definição de consumidor do programa preliminar (5). Tal
política pressupõe , contudo , que várias condições estejam
preenchidas , nomeadamente :

— o direito à protecção da sua saúde e segurança ,
e

— o direito à protecção dos seus interesses económicos ,
e

— o direito à reparação dos danos ,
— o direito à informação e à educação ,
— o direito à representação .

3 . Todavia , na situação económica difícil que atravessa
mos , situação essa caracterizada em especial por um abran
damento da progressão dos rendimentos , pela persistência
de desemprego e pelas diversas consequências económicas
da dependência energética que afecta a maioria dos Esta

1 . Que , embora continuando a exprimir o seu próprio
interesse , o movimento consumidor tenha progressiva
mente em atenção os aspectos económicos e sociais das
decisões sobre as quais desejaria ser consultado ;

2 . Que os dirigentes políticos e económicos se esforcem
por ter em consideração , através dos procedimentos
adequados , a opinião dos consumidores na elaboração e
aplicação das decisões susceptíveis de afectar o inter
esse destes últimos , a curto ou a longo prazo .

(5) «O consumidor não deve continuar a ser considerado somente

como um comprador ou utilizador de bens e serviços para uso
pessoal , familiar ou colectivo , mas como uma pessoa que os
diferentes aspectos da vida social podem, directa ou indirecta
mente , afectar enquanto consumidor.»
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5 . Os esforços da Comunidade devem tender para a
realização destas condições . Já foram empreendidos diver
sos esforços nesse sentido . A nível da Comunidade , as
preocupações dos consumidores têm vindo a ser larga
mente tomadas em consideração pelos orgãos e instituições
comunitários . Por seu lado as organizações de consumido
res , sao progressivamente levadas a encarar a política dos
consumidores num contexto mais amplo . Todavia , há ainda
progressos a realizar. Em especial a Comunidade deve ,
esforçar-se por favorecer o diálogo e a concertação entre
representantes dos consumidores e representantes dos
produtores , distribuidores e dos prestadores de serviços
públicos ou privados tendo em vista em certos casos , alcan

podem influenciar (política agrícola , política da concor
rência , políticas industriais , etc.). Convém , por outro
lado , prosseguir e explorar mais amplamente do que no
passado os estudos científicos relativos às disparidades
de preços .

2 . Esforçar-se por criar as condições para um maior
diálogo e para uma mais estreita concertação entre os
representantes dos consumidores , dos produtores e dos
distribuidores .

çar soluções satisfatórias para todas as partes envolvidas .

II. APLICAÇAO DO PROGRAMA

9.
6.

Embora em numerosos casos continuem a ser neces

sárias acções legislativas , tanto a nível nacional como
comunitário , para assegurar aos consumidores o exercício
dos direitos fundamentais acima referidos bem como o bom
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As acções propostas no presente programa serão

expostas pela ordem dos objectivos referidos (já definidos
e aprovados no programa preliminar), a saber:
A. Protecção dos consumidores contra os riscos susceptí
veis de afectar a sua saúde e segurança ;

funcionamento do mercado , a aplicação de certos princí
pios deve ser igualmente , procurada por outros meios tais

B. Protecção dos interesses económicos dos consumidores ;

como a elaboração de acordos especiais entre os diversos

C. Melhoria da situação jurídica do consumidor (assistên

interessados , que teriam a vantagem de proporcionar ao
consumidor garantias suplementares em matéria de boas
práticas comerciais.
A Comissão esforçar-se-á por facilitar a elaboração e a
conclusão de tais acordos , como por exemplo e a título
experimental , em alguns domínios do serviço pós-venda e
em certos aspectos da ética profissional .

7.

É evidente que a utilização desta fórmula voluntária

não deve , em caso algum, prejudicar a aplicação das leis e
regulamentos existentes , nem excluir a adopção de disposi
ções legislativas e administrativas, quer a nível nacional ,
quer a nível comunitário .

8.

Em conclusão , o novo programa terá por objectivo :

1 . Prosseguir a acção de protecção e de informação dos

cia - conselhos - meios legais de acção);
D. Melhoria da educação e informação dos consumidores ;

E. Consulta e representação adequadas dos consumidores
aquando da preparação das decisões que lhes digam
respeito .
10 . A aplicação do presente programa será efectuada ,
tal como no programa preliminar , empregando os meios
adequados previstos no Tratado . Tendo em conta o
número de interesses em jogo , a Comissão procederá a

amplas consultas , nomeadamente através dos seus Comités
Consultivos , antes de transmitir as propostas de medidas de
aplicação .

11 . Além disso , a Comissão não deixará de cooperar tão
estreitamente como no passado com as organizações inter
nacionais que se interessam pelos problemas do consumo ,
tais como o Conselho da Europa e a Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Económico e de utilizar os
resultados dos trabalhos por elas realizados .

consumidores empreendida no âmbito do programa

preliminar , cujas motivações , objectivos e princípios só
podem ser confirmados . De um modo geral , a Comissão
esforçar-se-á , ao elaborar todas as políticas respeitantes
ao consumidor , por ter em atenção os interesses destes ,
nomeadamente , no âmbito da agricultura , da concor
rência e da política industrial . A prossecução desta
acção não pode ignorar , em especial , as questões relati
vas à segurança e qualidade , os problemas levantados
pelos preços e suas disparidades , bem como a qualidade
e os preços dos serviços .

A. PROTECÇÃO DOS CONSUMIDORES CONTRA OS
RISCOS SUSCEPTÍVEIS DE AFECTAREM A SUA

SAÚDE E SEGURANÇA
12 . Princípios

O programa preliminar enuncia os seguintes princípios que
continuam a ser pertinentes :

No que diz respeito aos preços , a Comissão deve dar
uma atenção crescente aos interesses dos consumidores
na definição e aplicação das políticas comuns que os

1 . Os bens e os serviços postos à disposição dos consumi
dores devem ser tais que , utilizados em condições
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normais ou previsíveis , não apresentem perigos para a
saúde e segurança dos consumidores ; se apresentarem
tais perigos , devem ser retirados do mercado através de
procedimentos rápidos e simples .

De um modo geral , os riscos susceptíveis de advirem de
uma utilização previsível de bens e serviços , tendo em
conta a sua natureza e as pessoas a quem são destina
dos , devem ser levados ao conhecimento dos consumi

dores , pelos meios adequados .
2 . C) consumidor deve ser protegido contra os danos
corporais causados pelos produtos e serviços defeituo
sos fornecidos pelos produtores de bens e prestadores
de serviços .

3 . As substâncias ou preparados que possam fazer parte
ou ser acrescentadas a produtos alimentares , devem ser
definidas e a sua utilização deve ser regulamentada ,
nomeadamente pelo esforço na elaboração através de
uma regulamentação comunitária , de listas positivas ,
claras e exactas . Do mesmo modo , os tratamentos a que

os produtos alimentares podem ser submetidos , devem
ser definidos e o seu uso regulamentado sempre que a
protecção do consumidor o exija .

Os géneros alimentícios não devem ser alterados ou
contaminados pelas embalagens e outros objectos ou
substâncias que estejam em contacto com eles , pelo seu
ambiente , pelas condições de transporte e de armazena
gem ou pelas pessoas que entrem em contacto com eles
de tal modo que afectem a saúde ou a segurança do
consumidor ou se tornem impróprios para consumo .

4 . As máquinas , aparelhos , equipamentos eléctricos e
electrónicos , bem como certas categorias de bens
susceptíveis de afectar a saúde e a segurança dos consu
midores por si próprios ou pela sua utilização , devem
ser objecto de uma regulamentação especial e sujeitos a
um procedimento reconhecido ou aprovado pelos pode
res públicos (tais como aprovação ou declaração de
conformidade com as normas ou regulamentações

harmonizadas) a fim de garantir uma utilização segura .
5 . Produtos novos , de certas categorias susceptíveis de
prejudicar a saúde ou a segurança dos consumidores ,
devem ser objecto de autorizações especiais harmoniza
das no conjunto da Comunidade .
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14 . 1 . Harmonização de legislações relativas a certos
produtos

A Comunidade desenvolverá e prosseguirá a sua acção de
harmonização das legislações relativas a certos produtos ,
tendo em vista , simultaneamente favorecer a livre circula

ção e controlar a colocação no mercado e a utilização de
substâncias ou de produtos susceptíveis de afectarem a
saúde ou a segurança dos consumidores . A acção de
harmonização incidirá conforme o caso , sobre as caracterí
sticas dos produtos em causa , os procedimentos de notifica
ção ou de aprovação a seguir , os métodos de análise e de
ensaio a utilizar , a etiquetagem e as normas de segurança .

Uma parte importante destas actividades de natureza
permanente está, aliás , relacionada com a aplicação de
directivas já existentes ou que serão adoptadas durante a
execução do programa , em especial no âmbito dos Comités
de adaptação ao progresso técnico . Este conjunto de
acções será empreendido com o apoio dos mais seguros e
avançados critérios científicos e técnicos existentes . Assim ,
a Comissão continuará a consultar os comités científicos

nos sectores da alimentação humana e animal , dos pestici
das , da cosmetologia , toxicologia e ecotoxicologia .
A acção de harmonização incidirá , nomeadamente sobre os
seguintes tipos de produtos :

15 . 1 . a) Géneros alimentícios
No domínio dos géneros alimentícios , a Comunidade
desenvolveu uma actividade , ao mesmo tempo do tipo
horizontal e geral (aditivos , materiais e objectos em
contacto com os géneros alimentícios , alimentação espe
cial) e do tipo vertical (respeitante a certos produtos espe
cíficos).

A Comissão prosseguirá a sua acção neste domínio:
— velando pela aplicação da Directiva 79/112/CEE do
Conselho , de 18 de Dezembro de 1978 , relativa à apro

ximação das legislações dos Estados-membros no qu£
diz respeito à etiquetagem , apresentação dos géneros
alimentícios destinados ao consumidor final bem como

publicidade feita para o efeito ('), no que respeita ,
nomeadamente , a alegações proibidas , aos ingredientes
das bebidas alcoólicas , às derrogações em matéria de
ingredientes e aos prazos de validade dos produtos ,

13 . Acções prioritárias

Com base nos princípios atrás referidos , a Comissão pros

— velando pela adaptação ao progresso científico e técnico
das directivas adoptadas ,

seguirá e desenvolverá as suas actividades de acordo com as
linhas mestras a seguir indicadas tendo por objectivo priori

— introduzindo outras medidas nos domínios das matérias

tário aumentar a segurança na utilização dos bens de
consumo ou dos serviços e promover a protecção da saúde
dos consumidores . Por outro lado , para os bens de
consumo ou serviços que , devido ao seu aparecimento no
mercado ou ao seu desenvolvimento , comprometam seria
mente a saúde ou segurança dos consumidores , a Comissão
reserva-se a possibilidade de propor , se for caso disso , as
medidas adequadas destinadas a completar , na aplicação
destes princípios , as acções prioritárias projectadas .

aromatizantes , dos agentes de tratamento exterior dos
frutos , legumes e queijos , dos alimentos para crianças ,
dos alimentos congelados e dos resíduos de pesticidas ,
— examinando certos problemas associados à nutrição

(efeitos sobre a saúde de certos alimentos , etiquetagem
(') JO n? L 33 de 8 . 2. 1979 , p . 1 .
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nutricional, etc.) especialmente do ponto de vista da
educação e da informação dos consumidores ; se for caso

disso , procederá
adequadas ,

à

apresentação

de

propostas

— participando nas actividades de normalização no âmbito
do Codex alimentarius, nomeadamente no que diz
respeito à aplicação ou elaboração de directivas .

16 . lé b) Cosméticos
A Directiva 76/768/CEE do Conselho , de 27 de Julho de

1976» respeitante à aproximação das legislações dos Esta
dos-raembros relativas aos cosméticos (•) enumera um

conjunto de tarefas de natureza científica e técnica a
seguir; essas tarefas consistem , nomeadamente , em :
— admitir ou proibir as substâncias que constam do Anexo
IV da Directiva relativa às substâncias provisoriamente
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brinquedos (2) , e serão elaboradas propostas de directivas
nos domínios da segurança física e mecânica , da inflamabi
lidade , da toxicidade e da segurança eléctrica dos brin
quedos .
19 . 1 . e) Produtos farmacêuticos

No domínio dos produtos farmacêuticos para uso das
pessoas , foram adoptadas diversas directivas , nomeada
mente no que respeita às condições de colocação no
mercado , às disposições relativas a normas e protocolos ,
bem como aos corantes utilizados . Além disso , os produtos
farmacêuticos para uso veterinário que podem , por via
indirecta , influenciar a saúde dos consumidores são objecto
de duas propostas de directiva , actualmente em discussão .
A Comissão prosseguirá os seus trabalhos neste domínio e
apresentará , nomeadamente , ao Conselho , uma proposta
de directiva respeitante à publicidade dos produtos farma
cêuticos .

admitidas ,

— elaborar, com base em investigações científicas e técni
cas , propostas de listas de substâncias autorizadas , que
podem incluir os anti-oxidantes , tintas capilares , os
conservantes e os filtros ultravioletas tomando nome

adamente em consideração , os problemas postos pelas
substâncias sensibilizantes ,

— adaptar a directiva ao progresso técnico , especialmente
através da elaboração de métodos de análise necessários
aõ controlo da composição dos produtos cosméticos ,
pêlo desenvolvimento de critérios de pureza microbio
lógica e química bem como de métodos de controlo
desses critérios e pela introdução de eventuais alter
ações do Anexo II da directiva relativa às substâncias
proibidas .

20 . 1 . f) Substâncias perigosas

No que respeita às substâncias perigosas , que já são
objecto de directivas em matéria de classificação , etiqueta
gem , embalagem e utilização , a Comissão prosseguirá a sua
actividade , designadamente , no domínio dos preparados
perigosos . A Comissão estudará , especialmente , os proble
mas de segurança relacionados com a utilização nos lares

de produtos que contenham tais preparados (por exemplo,
produtos de manutenção) e apresentará , quando necessá
rio , as propostas adequadas .
21 . 1 . g) Tabaco e álcool

A Comissão , após ter procedido a estudos comparativos
respeitantes a medidas tomadas ou projectadas pelos Esta
dos-membros , em relação ao tabaco e ao álcool :

17 . 1. c) Têxteis

No que diz respeito à segurança dos têxteis , a Comissão
prosseguirá o estudo dos problemas ligados à sua inflama

bilidàde , concedendo uma atenção especial aos riscos que a
utilização de substâncias ignífugas podem provocar à

— examinará em que medida as divergências entre as
medidas tomadas pelos Estados-membros no que
respeita a estes produtos afectam o bom funcionamento
do mercado comum e apresentará , se for caso disso , as
propostas adequadas

saúde .

A Comissão examinará , do mesmo modo , os riscos que
podem resultar da utilização de matérias-primas ou de
outras substâncias , tais como os corantes .

— tomará , em apoio das acções empreendidas pelos Esta
dos-membros , qualquer outra iniciativa que possa ser
útil no contexto mais amplo dos problemas ligados ao
consumo normal ou excessivo destes produtos pelos
consumidores .

18 . 1. d) Brinquedos

22 . 1 . h) Produtos manufacturados

Serão prosseguidos os trabalhos já empreendidos no

A Comissão prosseguirá os seus trabalhos relativos aos
componentes de veículos a motor e a outros produtos
manufacturados susceptíveis de afectarem a segurança e a

âmbito da proposta da directiva relativa à segurança dos

saúde dos consumidores .

(') JO n? L 262 de 27 . 9. 1976, p. 169 .

(2) JO nV C 228 de 8. 9. 1980 , p. 10 .
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produtos susceptíveis de afectarem a saúde e a segu
rança dos consumidores , a Comissão esforçar-se-á ,
mediante iniciativas adequadas , por recensear os

Será examinado , em especial , o problema da inflamabili
dade dos materiais utilizados para o fabrico de móveis ou
destinados ao arranjo dos imóveis (mobiliário em geral e
materiais diversos de acabamento interno e externo).

sistemas existentes de bancos de dados , favorecer o
seu

23 . 2 . Controlo de segurança dos produtos
Nos diversos domínios relacionados com a protecção da
saúde e da segurança dos consumidores que foram objecto
de uma acção de harmonização de legislações (aditivos
alimentares , cosméticos , pesticidas), a execução das diver
sas disposições adoptadas requer , da parte das autoridades

nacionais que controlam a sua aplicação , um aperfeiço
amento constante dos métodos utilizados em relação com a
evolução industrial e o desenvolvimento dos conhecimen

tos científicos ; este aperfeiçoamento coloca , especialmente
a nível da definição dos meios e dos métodos , problemas

11

desenvolvimento

e

facilitar

o

acesso

aos

mesmos .

27 .

Não sendo o sistema de informação indicado no

ponto 26 concebido com vista à adopção de medidas de
urgência , a Comissão propôs a introdução , a nível da
Comunidade , de um mecanismo que permita uma troca
rápida de informações no que respeita aos perigos decor
rentes da utilização de bens de consumo . Tal mecanismo
permitirá às autoridades responsáveis tomarem rapida

mente as medidas necessárias tendo em vista garantir a
segurança do público .

sensivelmente idênticos nos diferentes Estados-membros .

Convém pois , proceder a nível comunitário a um inventá
rio dos sistemas de controlo existentes nos Estados-mem

B. PROTECÇÃO DOS INTERESSES ECONOMICOS
DOS CONSUMIDORES

bros a fim de sanar as dificuldades ou lacunas encontradas ,

por exemplo, pelo desenvolvimento de métodos de
cont rolo mais eficazes e pelo intercâmbio de peritos ou de

28 . Princípios

informações entre laboratórios .

O programa preliminar enunciava um determinado número
de princípios que continuam a ser relevantes :

Para o efeito a Comissão organizará encontros entre os
representantes dos laboratórios especializados que existem
nos Estados-membros e , se for caso disso , apresentará ao
Conselho propostas adequadas .

1 . Os compradores de bens ou serviços devem ser protegi
dos contra certas práticas abusivas de venda , em espe
cial contra os contratos-tipo estabelecidos pelo vende
dor , a exclusão nos contratos de direitos essenciais , as

24. 3 . Investigação

condições abusivas de crédito , o pedido de pagamento

A Comissão continuará a examinar os resultados dos estu

vendas agressivos .

dos efectuados nos diversos domínios e que , pela sua natur

eza , possam contribuir para o aumento da segurança dos
produtos . Tomará , se for caso disso , iniciativas tendo em
vista coordenar e encorajar tais estudos .
25 . 4 . Informação sobre os produtos
A fim de se poderem observar os princípios anteriormente
enunciados , é necessário dispor de uma informação tão

objectiva e completa quanto possível , sobre os diversos
aspectos relacionados com a segurança dos produtos . Esta
informação deve , nomeadamente , permitir orientar os
trabalhos , facilitando a escolha das acções prioritárias .

26. a) Para o efeito , a Comissão já transmitiu ao Conselho
uma proposta de decisão , a fim de instituir um

sistema comunitário de informação relativo aos

acidentes que envolvem certos produtos , fora do
âmbito dos acidentes de trabalho e de viação (•).
Este sistema deve permitir o estabelecimento de
dados estatísticos pormenorizados ;

b) Além disso , a fim de promover uma documentação
objectiva e aprofundada sobre as características dos

C ) JO n? C 252 de 24. 10. 1978 , p. 2.

de mercadorias não encomendadas e os métodos de

2. O consumidor deve ser protegido contra os danos
causados aos seus interesses económicos por um
produto defeituoso ou serviços insuficientes .

3 . A apresentação e a promoção de bens ou de serviços incluindo os serviços financeiros - não devem ser conce
bidos de forma a enganar directa ou indirectamente
aqueles a quem são oferecidos ou por quem tenham
sido pedidos .
4 . Nenhuma forma de publicidade deve induzir em erro o
potencial comprador do produto ou do serviço . Quais
quer que sejam os suportes utilizados , o autor de uma
publicidade deve poder justificar , pelos meios adequa
dos , a veracidade do que afirmou (2) .

5 . Todas as informações fornecidas nas etiquetas , no local
de venda ou na publicidade , devem ser exactas .

6 . O consumidor deve poder beneficiar de um serviço pós
venda satisfatório para os bens de consumo duráveis ,
que incluam a obtenção de peças separadas necessárias
para efectuar as reparações .

(2) Este princípio será aplicado no respeito das disposições do
direito penal existentes nos Estados-membros .
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7 . A gama de mercadorias postas à disposição dos consu
midores deve ser tal que seja oferecida aos consumido
res , na medida do possível , uma possibilidade de
escolha adequada .
29.

Com base nestes princípios , a Comissão apresentou ,

em aplicação do programa preliminar, propostas de directi
vas que estão ainda em discussão nas instâncias do
Conselho .

Trata-se dos seguintes textos :

— proposta de directiva relativa à protecção dos consumi
dores em casos de contratos negociados fora dos estabe
lecimentos comerciais (i ) ,

— proposta de directiva relativa à aproximação das dispo
sições legislativas , regulamentares ou administrativas
dos Estados-membros em matéria de publicidade

enganosa ou desleal (2),

— proposta de directiva relativa à aproximação de disposi
ções legislativas , regulamentares ou administrativas dos
Estados-membros em matéria de responsabilidade

quanto aos produtos defeituosos ( 3),
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As acções empreendidas pela Comissão no domínio da
concorrência , nos termos dos artigos 85? e 86? do Tratado ,
contribuem , por seu lado , para estes fins na medida em que
se opõem a certas práticas das empresas susceptíveis de
terem efeitos negativos sobre os preços no consumo final
ou procuram evitar tais práticas .

32 . No âmbito da política agrícola comum , a Comissão
considerou o efeito dos preços agrícolas comuns e o grau de
aprovisionamento do mercado comunitário sobre os inter
esses dos consumidores , tais como previstos entre os objec
tivos do artigo 39? do Tratado . A Comissão consultou
igualmente os consumidores , aquando da preparação das
propostas de preços transmitidas ao Conselho .
A Comissão continuará a ter em consideração os interesses
dos consumidores na execução destas políticas .

33 . De um modo geral , convém tomar em consideração
as consequências económicas que podem ter nos modos de
consumo e nas relações produtor/distribuidor/consumidor
certos factores como a raridade de recursos , a diminuição
do horário de trabalho , a utilização de novas tecnologias no
domínio da informática e das telecomunicações . A Comis
são prosseguirá os seus estudos e apresentará , se for caso
disso , as propostas adequadas .

— proposta de directiva relativa à aproximação das dispo
sições legislativas , regulamentares e administrativas dos
Estados-membros

em

matéria

de

crédito

ao

34 . Desenivolvimento das acções da comunidade no domí
nio dos serviços

30. Prossecução das acções previstas no âmbito do
programa preliminar

O aumento do número e importância dos serviços , a sua
parte nas despesas domésticas , bem como a abertura das

A Comissão prosseguirá os trabalhos já iniciados no âmbito
do programa preliminar e que não tenham sido levados a
bom termo no que respeita , nomeadamente , a certas práti

dos mesmos exigem um reforço da protecção dos consumi
dores neste domínio , nomeadamente , no que respeita à

consumo (4).

cas comerciais abusivas .

No domínio das cláusulas contratuais abusivas , a Comissão

já iniciou trabalhos com os peritos governamentais tendo
em vista a elaboração de uma acção comunitária . Posterior

mente , foram adoptadas medidas legislativas nos vários
Estados-membros . A Comissão apresentará em primeiro
lugar um documento para discussão no qual apresentará a
problemática relativa a este assunto e as diferentes opções
possíveis , tendo em vista harmonizar as condições de
concorrência susceptíveis de serem afectadas pelas dispari
dades neste domínio . Após proceder a vastas consultas ,
tendo como base este documento , a Comissão apresentará ,
se for caso disso , propostas adequadas .
31 . No âmbito das acções gerais já empreendidas , a
Comissão estudará , igualmente , a promoção dos interesses
dos grupos específicos de consumidores mais desfavoreci
dos afim de melhor corresponder às suas exigências parti
culares .

JO n? C 22 de 29 . 1 . 1977 , p. 6.

2) JO n? C 70 de 21 . 3. 1978 , p. 4.

3) JO n? C 241 de 14 . 10. 1976 , p . 9 .
4) JO n? C 80 de 27. 3 . 1979 , p. 4.

fronteiras dos Estados-membros a um número crescente

qualidade dos serviços prestados e à transparência dos seus
preços (5 ).
Os serviços representam uma parte crescente das activida
des económicas nos Estados-membros da Comunidade

onde ocupam , em média , metade da população activa e
constituem um sector onde a mão-de-obra representa ,
muitas vezes , uma parte muito importante do valor acres
centado. A noção de serviços abrange , de facto , activida
des muito diversas em que a produtividade evolui de modo
sensivelmente diferente . Contudo , podem ser sublinhados
três elementos comuns :

— as despesas de serviços progridem rapidamente em
valor absoluto e relativo nos orçamentos domésticos ,

— se a qualidade e o funcionamento dos produtos industri
ais podem ser definidos com um grau relativamente

grande de objectividade , a apreciação da qualidade do
serviço prestado é , muitas vezes , mais subjectiva e
torna , por consequência , a comparação mais incerta ,

(5 ) A Comissão , atendendo à importância crescente deste sector ,

organizou em Outubro de 1979 , um colóquio das organizações

de consumidores sobre o tema «O Consumidor utente dos
serviços».
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— as actividades de serviços incluem uma parte notável e
por vezes preponderante de serviços de natureza colec

tiva em que o sector público ou parapúblico constitui

uma oferta dominante e onde as leis do mercado se apli
cam apenas parcialmente , tanto no que respeita à fixa
ção dos preços como à determinação da qualidade do
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grandes serviços públicos e administrações de natureza
comercial e os representantes dos consumidores . Para esse
fim , a Comissão elaborará um relatório sobre a representa
ção dos consumidores concentrando-se sobre os serviços de
carácter internacional com vista a apresentar, quando
necessário , propostas adequadas .

serviço prestado .
C. CONSELHOS , ASSISTÊNCIA E REPRESENTA

ÇÃO EM JUÍZO

A Comissão procederá a um esforço de reflexão em
relação aos três domínios acima mencionados e apre
sentará , se for caso disso , propostas adequadas , consi
derando o interesse de tais medidas para a protecção

38 . Princípios

dos consumidores , bem como as consequências no bom

Tal como vem indicado no programa preliminar «O consu

funcionamento do mercado comum , das diferenças
entre as legislações dos Estados-membros .

midor deve receber conselhos e ser assistido em casos de

reclamações ou de danos causados pela compra ou pela
utilização de produtos defeituosos ou de serviços insufi
cientes . Além disso , o consumidor tem direito à justa repa

35 . a) Serviços comerciais ligados aos produtos
As condições em que se efectuam os serviços pós-venda
associados aos bens de consumo durável revestem-se de um

interesse especial , principalmente devido ao prolonga
mento da duração de utilização de certos bens . Para o

efeito , a Comissão estudará as possibilidades de melhorar a
qualidade do serviço pós-venda , assegurado pelos produto
res , os fornecedores e as empresas que efectuam os serviços
de manutenção e reparação , especialmente no que respeita
à duração da garantia , a um recurso mais frequente a orça
mentos correctos , à elaboração de facturas pormenoriza
das , aos custos de transporte e de imobilização dos produ
tos , bem como à disponibilidade de peças sobressalentes .
A Comissão estudará os meios necessários e tomará as

iniciativas adequadas com vista a melhorar as condições de
garantia por parte do produtor e/ou do fornecedor e de
serviços pós-venda , quer pelas vias legais , quer , se for caso
disso , por meio de acordos entre as partes interessadas ,
particularmente para a melhoria das cláusulas contratuais .
Será dada prioridade a garantias e serviços ligados a veícu
los a motor e a aparelhos electrodomésticos .

ração dos danos , por meio de processos rápidos, eficazes e
pouco dispendiosos».

A Comissão organizou em 1975 um colóquio sobre os
meios judiciais e afins para a protecção dos consumidores
que permitiu analisar , nomeadamente :
— os sistemas de assistência e de conselho existentes nos
Estados-membros ,

— os sistemas de reclamação , arbitragem e de resolução

amigável dos litígios existentes nos Estados-membros ,
— as legislações dos Estados-membros relativas à defesa
judicial dos consumidores , em particular, as diversas
vias de recursos e de procedimentos existentes ,
compreendendo as acções exercidas pelas associações
de consumidores e outros organismos ,

— os sistemas e legislações correspondentes aos acima
mencionados existentes em certos países terceiros .

As sugestões apresentadas no colóquio podem agrupar-se
em cinco rubricas :

36. b) Serviços comerciais não ligados aos-qirodutos

1 . A necessidade de reforçar a formação e a informação
dos consumidores ;

Este domínio diz respeito a actividades de natureza muito

2. A necessidade de instituir organismos de conciliação

diversificada cuja importância é crescente para satisfazer as

quer a título preventivo com vista a pôr termo de modo
amigável a certas práticas condenáveis , quer para resol
ver de comum acordo os litígios que possam surgir entre

necessidades dos consumidores , a título individual ou
colectivo , nomeadamente , o turismo , o crédito ao

consumo , os seguros . A Comissão empreenderá estudos
sobre o desenvolvimento destes serviços e as suas modali
dades de prestação . Quando necessário , a Comissão apre
sentará ao Conselho as propostas adequadas e/ou encora
jará a adopção de acordos voluntários a fim de melhorar as
condições em que tais serviços são assegurados .

37 . c) Prestação de serviços públicos ou afins
Várias prestações essenciais para os consumidores são asse
guradas por serviços públicos ou afins , em especial , os
fornecimentos de electricidade , gás , água e transportes .
Convém facilitar nestes domínios uma concertação entre os

consumidores e comerciantes ou prestadores de
serviços ;

3 . A criação de organismos de arbitragem ;

4 . A simplificação de procedimentos judiciais para os lití
gios menores ;
5 . A assunção da defesa dos consumidores , por centrais de
consumidores ou por serviços públicos ou ainda por
organismos do tipo do «ombudsman».

Também esta questão foi objecto de um debate , especial
mente construtivo , no Parlamento Europeu e no Comité
Económico e Social .
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A acção da Comunidade , se bem que limitada neste domí
nio , terá por objectivo contribuir de modo útil para a ex
ecução das sugestões formuladas aquando das análises aci
ma mencionadas. Apoiar-se-á, igualmente , nos trabalhos
empreendidos pelo Conselho da Europa em matéria de as
sistência jurídica , bem como em trabalhos empreendidos
pelo Instituto Universitário Europeu de Florença .

39 . Acções prioritárias
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41 . Acções pnontánas

Na aplicação do presente programa , a Comissão :

— inserirá , nas propostas respeitantes a certos produtos ou
serviços que apresentará ao Conselho , disposições espe
ciais , tendo em conta as características específicas des
tes produtos ou serviços , com o objectivo de garantir ao
consumidor uma informação satisfatória sobre as carac

terísticas e a qualidade dos bens e serviços oferecidos ,

A Comissão prosseguirá os estudos dos processos e dos re
cursos existentes nos Estados-membros , nomeadamente ,

no que respeita ao direito de estar em juízo das organizaçõ
es de Consumidores , à simplificação dos processos de recur
so e í!o tratamento de pedidos individuais , ao desenvolvi
mento de procedimentos amigáveis , ao reconhecimento
dos recursos dos consumidores contra as empresas de direi

to público geridas de acordo com critérios comerciais. A
Comissão publicará um documento de reflexão sobre estes
diferentes assuntos tendo em consideração as diversas ex

— encorajará , nomeadamente , através da organização de
reuniões de concertação entre representantes dos con
sumidores , dos produtores , dos distribuidores e dos pre
stadores de serviços , o estabelecimento e o desenvolvi
mento de uma etiquetagem voluntária ou de qualquer
outro meio de informação voluntária dos consumidores
(tais como o modo de emprego e embalagem), relativas
ao funcionamento de certas categorias de produtos e de
serviços ,

periências realizadas e os procedimentos aplicados nos
Estados-membros .

Por outro lado, a Comissão continuará , se for caso disso , a

favorecer a realização de experiências nacionais ou locais

no que respeita ao acesso dos consumidores à justiça e ao
tratamento de litígios mais correntes ou de importância di
minuía , tornando os resultados públicos .

D. INFORMAÇAO E EDUCAÇAO DOS CONSUMI
DORES

40 . Informação dos consumidores
Prmçípios

A pessoa que adquire bens ou serviços deve dispor de uma
informação satisfatória , acessível a todos e que lhe per
mita :

— ter conhecimento das características essenciais dos bens

e serviços oferecidos , por exemplo , a sua natureza , qua
lidade , consumo de energia e preços ,

— encorajará a cooperação dos organismos que realizem
testes comparativos especialmente aquando da realiza
ção de testes relativos a produtos e serviços difundidos
simultaneamente em vários Estados-membros ,

— prosseguirá um esforço de informação mais generaliza
da respeitante a acções empreendidas a nível nacional e
comunitário susceptíveis de afectarem directa ou indi
rectamente , os interesses dos consumidores (*):
— publicando informações regulares para utilização da
imprensa , organizando reuniões de informação para
jornalistas da rádio e televisão , bem como para a im
prensa especializada das organizações de consumi
dores ,

— organizando reuniões com as organizações represen
tativas dos consumidores a fim de permitir trocas de
pontos de vista sobre o desenvolvimento do movi
mento de consumidores na Europa e a evolução da
protecção dos consumidores na Comunidade ,
— publicando um relatório periódico sobre o estado da
protecção dos consumidores na Comunidade que in
cluirá os trabalhos realizados neste domínio e a evo

lução do movimento dos consumidores , tanto a nível
comunitário como nacional .

— efectuar uma escolha racional entre produtos e serviços
concorrentes ,

— utilizar com toda a segurança , de modo satisfatório , os
referidos produtos e serviços ,
— reivindicar a reparação dos danos eventualmente resul
tantes do produto ou serviço adquirido .
Por outro lado , após o estudo das possibilidades e interesse
em estabelecer regras gerais dejetiquetagem respeitante ao
conjunto dos produtos não alimentares de consumo corren
te , parece ser mais útil definir regras para cada categoria
específica de produtos , a fim de as adaptar mais directa
mente às características de cada produto .

42 . Na execução do presente programa , será dada espe
cial atenção à informação em matéria de preços . Esta é
primordial para o bom funcionamento da concorrência ,
podendo igualmente esperar-se um efeito positivo na redu
ção das tensões inflacionistas , e para assegurar melhores
condições de escolha ao consumidor.

(') No âmbito da sua política geral de informação , a Comissão le

vará a cabo acções específicas para informação do grande
público sobre o presente programa , bem como em relação aos
trabalhos empreendidos e aos resultados obtidos quanto à sua
aplicação .
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Convém que o mercado inclua , na medida do possível , as
condições estruturais para um melhor ajustamento da
procura às variações dos preços , principalmente para um
aumento da sua transparência . Tal pressupõe que seja
prosseguido , nos casos adequados , um esforço em três

consistirá em prosseguir uma ampla troca de pontos de
vista sobre as experiências nacionais e um esforço
comum de reflexão sobre os métodos de educação dos

direcções :

Para este fim apresentou ao Conselho uma comunica
ção relativa à formação dos consumidores .

— a informação do consumidor quanto à relação qualida
de/preço dos produtos e serviços oferecidos (nomeada
mente , no que respeita às condições da garantia e do
serviço pós-venda) para uma melhoria da informação
sobre os produtos , uma maior difusão dos resultados de
testes comparativos e a informação do consumidor
sobre produtos idênticos que ele não pode reconhecer
como tais ,

consumidores nas escolas .

2. A Comissão estudará as medidas susceptíveis de serem
tomadas no domínio da formação de adultos , nomeada
mente , as possibilidades de recurso à televisão e a

dispensa de serviço para a formação dos quadros e
membros de organizações de consumidores .

3 . A Comissão tomará em conta os problemas postos aos
consumidores mais desfavorecidos .

— a informação do consumidor sobre os próprios preços
para um aperfeiçoamento das modalidades regulamen
tares de indicação de preços , incluindo o preço por
unidade de medida , sem , no entanto , encorajar as práti
cas em matéria de fixação de preços prejudiciais à
concorrência ,

E. PROMOÇÃO DOS INTERESSES DOS CONSUMI
DORES

— a informação do consumidor sobre os desvios de preços
em zonas geográficas acessíveis ao próprio consumidor ,
encorajando iniciativas locais ou regionais nesse
sentido .

43 . A Comissão empreenderá , para o efeito , acções
complementares que não podem constituir , em qualquer
caso , medidas de controlo ou de fixação de preços , mas
devem fornecer informações adequadas para vários públi
cos (distintos . A Comissão esforçar-se-á por promover
inicisitivas privadas tendo por objectivo a melhoria da
informação local ou regional dos consumidores sobre os
preços e as comparações de preços .
A Comissão continuará , por outro lado , no que respeita à
formação dos preços , a exercer a competência que lhe é
atribuída em matéria de regras de concorrência , nos termos
dos artigos 85? e 86? do Tratado .

46 . O programa preliminar considerou como prioritárias
as acções relativas à protecção dos interesses dos consumi
dores . Durante a sua aplicação surgiu progressivamente a
ideia de que convinha igualmente favorecer a promoção do
consumidor como parte integrante na elaboração de deci
sões económicas e sociais que lhe digam respeito .
47 .

Esta evolução corresponde a várias considerações .

A primeira consideração relaciona-se com o interesse que
apresenta um diálogo entre consumidores e produtores
distribuidores , por um lado , e entre consumidores e poder
público por outro . Esta consideração surge da verificação
de que na sociedade actual a elaboração de novas orienta
ções em matéria de política económica e social resulta de
uma concertação entre todas as partes interessadas ,
incluindo os consumidores - e que o consumo , por sua vez ,
não deve surgir apenas como uma variável de ajustamento
do desenvolvimento económico .

EDUCAÇAO DOS CONSUMIDORES

44 . Princípio

Neste domínio o programa preliminar especifica :

«Devem ser postos à disposição das crianças , jovens e
adultos meios educativos de que lhes permitam agir
como consumidores informados capazes de efectuar
uma escolha esclarecida entre os bens e serviços e
conscientes dos seus direitos e responsabilidades . Para
alcançar esses objectivos , os consumidores devem
dispor , nomeadamente , de conhecimentos de base

sobre os princípios da economia contemporânea».

A segunda consideração relaciona-se com o desenvolvi
mento da vida associativa no âmbito das organizações de
consurhidores que podem defender e promover os seus
interesses e desempenhar um papel activo na procura do
equilíbrio necessário entre os consumidores e os produto
res-distribuidores . Com efeito , importa reconhecer que a
acção do consumidor isolado é pouco eficaz no mercado de
massas , em que ele efectua a sua escolha , enquanto que um
crescimento acelerado dos meios normativos não pode
senão acentuar a institucionalização excessiva das relações
sociais .

48 . Os elementos seguintes parecem poder constituir o
fundamento de uma promoção dos interesses do consumi
dor :

45 . Acções prioritárias
1 . Tendo em conta a competência dos Estados-membros
em matéria de educação e tendo em conta os trabalhos
já empreendidos pela Comissão , a acção comunitária

— o desenvolvimento de procedimentos tendo em vista
consultar , sempre que se justifique , os representantes
dos interesses dos consumidores por iniciativa dos pode
res públicos ,
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— o desenvolvimento de um diálogo regular entre os
representantes dos interesses dos consumidores e as
associações profissionais de produtores e distribuidores ,

— continuará a assegurar uma representação equilibrada
dos consumidores nos comités consultivos especializa

— o reforço do auxílio concedido às organizações repre

— prosseguirá e , se possível , desenvolverá o seu auxílio às
organizações europeias representativas dos consumido

sentativas dos consumidores .

dos instituídos junto da Comissão ,

res a fim de lhes transmitir , de um modo mais eficaz , o

seu ponto de vista e esforçar-se-á por organizar seminá
rios para a formação de quadros destas organizações ,
49. Acções prioritárias

Na execução do presente programa , a Comissão :
— transmitirá ao Conselho uma comunicação sobre a
representação das organizações de consumidores , os

critérios de representação e os procedimentos de apro
vação em vigor nos Estados-membros. Precisará, por
esta ocasião , o estado da representação dos consumido
res a nível comunitário ,

nomeadamente , sobre políticas comuns ,
— favorecerá a concertação entre as organizações euro

peias representativas dos consumidores e os diferentes
meios profissionais em questão sobre os assuntos espe
cíficos de interesse comum ,

— esforçar-se-á por promover uma representação satisfa
tória das organizações de consumidores junto dos orga
nismos de normalização .

