
dijous, 31 de març de 2022

La Comissió proposa nous drets dels consumidors
i la prohibició del rentat verd
La Comissió ha proposat actualitzar les normes de la UE
en matèria de protecció dels consumidors per
empoderar-los de cara a la transició verda. Les normes
actualitzades garantiran que els consumidors puguin
prendre decisions informades a l’hora de comprar
productes. Els consumidors tindran dret a saber quina
vida útil s’ha previst que tingui un producte en
dissenyar-lo, si es pot reparar i, en cas afirmatiu, com. A
més, les normes reforçaran la protecció dels consumidors
davant de declaracions ambientals poc fiables o falses ja
que prohibiran el "rentat verd" i les pràctiques que
indueixin a error els consumidors pel que fa a la durabilitat d’un producte.

La vicepresidenta de Valors i Transparència, Vra , ha declarat: «Jourová Volem ajudar els consumidors que,
cada vegada més, volen productes que durin més i que es puguin reparar. Hem de vetllar perquè la informació
enganyosa no sigui un entrebanc per al compromís dels consumidors. Amb aquesta proposta els proporcionem
noves eines potents perquè puguin fer tries informades i augmentar la sostenibilitat dels productes i de la nostra

»economia.

El comissari de Justícia, Didier Reynders, ha afegit:«Si no comencem a fer un consum més sostenible, no
assolirem els objectius del Pacte Verd Europeu, és així de senzill. Si bé la majoria de consumidors estan
disposats a ajudar-hi, també hem vist un augment de les pràctiques de rentat verd i d’obsolescència precoç. Per
tal d’esdevenir agents efectius de la transició verda, cal que els consumidors tinguin dret a la informació per
poder triar opcions sostenibles. També cal que gaudeixin de protecció davant de les pràctiques comercials

.»deslleials que abusen del seu interès de comprar opcions sostenibles

Un nou dret d’informació sobre la durabilitat i reparabilitat dels productes: la Comissió proposa de
modificar la Directiva sobre els drets dels consumidors [ 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/consumer-contract-law/consumer-rights-directive_es
 per obligar els comerciants a proporcionar informació als consumidors sobre la durabilitat i reparabilitat dels]

productes.

Prohibició del rentat verd i l’obsolescència programada: la Comissió també proposa diverses modificacions
de la Directiva relativa a les pràctiques comercials deslleials [ 
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/consumer-protection-law/unfair-commercial-practices-law/unfair-commercial-practices-directive_es
. Aquestes modificacions estan orientades a garantir la seguretat jurídica dels venedors però també a facilitar]

l’aplicació de la normativa en casos de rentat verd i obsolescència precoç dels articles.

Consulteu el comunicat de premsa complet aquí [ 
/export/sites/Sbd/ca/.galleries/Documents/economia-circular.pdf ]
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