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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Contexto Geral:

A Comissão lançou uma revisão exaustiva do acervo comunitário do consumidor, tendo 
adoptado a 8 de Fevereiro de 2007 um Livro Verde1, onde se apresentam várias hipóteses de 
reforma do acervo do consumidor, baseadas numa abordagem mista, por um lado, ao nível 
horizontal, com um instrumento que actualizaria sistematicamente os aspectos comuns do 
acervo e, por outro lado, uma revisão vertical de aspectos específicos a determinados 
sectores, na qual se inclui uma revisão da Directiva 94/47/CE, relativa à protecção dos 
adquirentes quanto a certos aspectos dos contratos de aquisição de um direito de utilização a 
tempo parcial de imóveis. Também o Parlamento Europeu, na sua resolução de 4 de Julho de 
20022, recomendava que a Comissão tomasse medidas para resolver os problemas dos 
consumidores de produtos de timeshare, com base no artigo 153.º do Tratado, relativo á 
protecção dos consumidores.

A Proposta da Comissão:

- Consulta das partes interessadas:
A consulta levada a cabo pela Comissão Europeia “confirmou que existem sérios problemas 
de consumo relacionados com os produtos de férias de longa duração e com a mediação das 
revendas, assim como, em menor escala, com o timeshare e as trocas”3. Também a consulta, 
em menor escala, levada a cabo pelo relator, confirmou os desequilíbrios existentes no 
mercado, sendo que, tal como na consulta levada a cabo pela Comissão, diferentes partes 
exprimiram diferentes pontos de vista, mas a maioria concorda com uma revisão da actual 
Directiva e não considera plausível que a resolução dos actuais problemas se possa 
processar apenas através de uma melhor aplicação do actual diploma ou mecanismos de 
auto - regulação por parte da indústria.

- Justificação e Objectivos da Proposta da Comissão:

Desde a aprovação da Directiva 94/47/CE, o mercado evoluiu substancialmente ao nível da 
oferta e desenvolvimento significativo de novos produtos, comercializados de modo 
semelhante e, do ponto de vista económico, similares à utilização a tempo parcial de bens 
imóveis (timeshare). Na generalidade, estes envolvem um pagamento principal à cabeça, 
seguido de pagamentos posteriores ligados à utilização de um alojamento de férias (simples, 
ou em combinação com outros produtos). De forma geral, estes produtos não se enquadram 
no âmbito da Directiva 94/47/CE, facto que criou problemas substanciais ao consumidor e às 
empresas.
                                               
1 Livro Verde sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor COM (2006) 744 final).
2 Resolução do Parlamento Europeu (Relator: Manuel Medina Ortega) sobre o acompanhamento da política 
comunitária relativa à protecção dos adquirentes de direitos de utilização a tempo parcial de bens imóveis
(Directiva 94/47/CE) (2000/2208 (INI)).
3 Ver COM (2007) 303, p. 6.
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A Proposta da Comissão acarreta essencialmente uma alteração das definições e do âmbito 
da Directiva 94/47/CE, por forma a abranger novos produtos de férias, assim como a 
clarificar e actualizar as disposições relativas aos requisitos aplicados ao conteúdo e à 
língua das informações e dos contratos facultados ao consumidor.

A Posição do Relator:
O relator considera as actividades comerciais sobre as quais a directiva incidirá, são de 
fundamental importância para o sector do turismo europeu e mais especificamente, para os 
operadores e consumidores europeus, pelo que a linha orientadora que serve de base a este 
relatório assenta na necessidade de reforçar a posição do consumidor no âmbito de eventuais 
processos negociais de aquisição de direitos de utilização. Como tal, o Relator e em 
consonância com a posição expressa pelo Parlamento em 2002, considera que o artigo 153.º
deverá ser utilizado em conjunção com a base jurídica proposta pela Comissão Europeia, de 
forma a garantir um elevado nível de protecção ao consumidor.

O relator considera também que existe a necessidade de alargar e actualizar as definições 
base da Directiva, de forma a evitar uma rápida caducidade da mesma e a reforçar os 
requisitos linguísticos e de informação pendentes sobre os Estados-Membros e sobre os 
profissionais, de forma a garantir um mercado mais estável e transparente, permitindo ao 
consumidor mais e melhor informação, por forma a evitar eventuais retracções contratuais 
baseadas, por exemplo, em alterações de circunstâncias ou mesmo informação insuficiente de 
ambas as partes, devendo esse direito de retracção ser exercido sobre condições claras e sem 
custos.

O relator considera ainda que embora fosse preferível esperar por uma revisão horizontal do 
acervo comunitário do consumidor, para uma melhor clarificação de definições 
absolutamente fundamentais para o funcionamento de um mercado único integrado e 
subsequente reforço da segurança jurídica ao nível da protecção do consumidor, tal não é 
possível, devido aos sérios problemas encontrados pelos consumidores no exercício dos seus 
direitos, principalmente ao nível transnacional, resultantes não da falta de legislação 
comunitária harmonizada nesta área, mas da inexistência de um quadro jurídico comunitário 
claro, eventualmente complementado por quadros jurídicos nacionais mais rigorosos, 
premiadores de empresas e consumidores legítimos.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Transportes e do Turismo insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Protecção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Texto da Comissão Alterações do Parlamento
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Alteração 1
Preâmbulo, citação 1

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, o 
artigo 95.º,

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente, os
artigos 95.º e 153.º,

Justificação

Tal como decorre do Artigo 1.º da proposta legislativa e do enquadramento jurídico da 
mesma, a saber a revisão do acervo comunitário no domínio da protecção ao consumidor, 
esta visa o reforço da protecção ao consumidor e aproximação de legislações, pelo que, 
consequentemente, dever-se-á completar a base jurídica proposta pela COM, com o Artigo 
153.º do Tratado, em consonância com o relatório do Parlamento de 2004 (2000/2208 (INI).

Alteração 2
Considerando 3-A (novo)

(3-A) Salientando a importância deste 
sector para o turismo europeu e 
recordando que já nas suas Resoluções de 
8 de Setembro de 20051, sobre novas 
perspectivas e os novos desafios para um 
turismo europeu sustentável, e de 29 de 
Novembro de 20072, sobre uma política de 
turismo europeia renovada, o Parlamento 
Europeu referia a necessidade de revisão 
da Directiva 94/47/CE.
___________________
1 JO C 193 E de 17.8.2005, p. 325.
2  Textos aprovados, P6_TA(2007)0575.

Justificação

O Parlamento Europeu sempre se preocupou com a defesa dos direitos dos consumidores em 
matéria de turismo, pelo que se mostra adequada a referência às duas resoluções sobre a 
matéria aprovadas na presente legislatura.

Alteração 3
Considerando 4

(4) A presente directiva não deve prejudicar 
as disposições nacionais relativas ao registo 
de bens móveis ou imóveis, às condições de 

(4) A presente directiva não deve prejudicar 
as disposições nacionais relativas ao registo 
de bens móveis ou imóveis, às condições de 



PE396.763v03-00 6/27 AD\706416PT.doc

PT

estabelecimento, aos regimes de autorização 
ou condições de obtenção de licenças, bem 
como à determinação da natureza jurídica 
dos direitos relacionados com os contratos 
abrangidos pela presente directiva.

estabelecimento, aos regimes de autorização 
ou condições de obtenção de licenças, bem 
como à determinação da natureza jurídica 
dos direitos relacionados com os contratos 
abrangidos pela presente directiva, excepto 
se essas regras nacionais forem menos 
rigorosas do que as constantes da presente
directiva, em matéria de protecção do 
consumidor, sem prejuízo das obrigações 
decorrentes do Tratado.

Justificação

A alteração visa reforçar um dos dois objectivos desta proposta de Directiva, a saber, a 
protecção do consumidor, através do estabelecimento de um tecto mínimo de protecção.

Alteração 4
Considerando 16-A (novo)

(16-A) Em conformidade com o ponto 34 
do Acordo Interinstitucional “Legislar 
Melhor”1, os Estados-Membros são 
encorajados a elaborar para si próprios e 
no interesse da Comunidade, os seus 
próprios quadros, que ilustrem, na medida 
do possível, a concordância entre a 
presente directiva e as medidas de 
transposição, e a publicá-los. 
_________
1 OJ C 321 de 31.12.2003, p.1

Justificação

Esta proposta de alteração visa dar cumprimento ao Acordo Interinstitucional “Legislar 
Melhor” (OJ C 321, 31.12.2003, p.1).

Alteração 5
Artigo 1, n.° 2, parte introdutória

Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar as disposições nacionais vigentes nos 
domínios em que a presente directiva 

Os Estados-Membros podem continuar a 
aplicar as disposições nacionais vigentes nos 
domínios em que a presente directiva 
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efectuar uma aproximação das legislações 
nacionais que sejam mais rigorosas, de 
modo a assegurar um nível mais elevado de 
protecção do consumidor, e que digam 
respeito:

efectuar uma aproximação das legislações 
nacionais que sejam mais rigorosas, de 
modo a assegurar um nível mais elevado de 
protecção do consumidor, inclusive as que 
digam respeito:

Justificação

Na perspectiva do reforço da protecção do consumidor, a proposta visa garantir que os 
Estados-Membros podem continuar a aplicar disposições nacionais mais rigorosas, inclusive, 
mas não exclusivamente nas áreas mencionadas no articulado.

Alteração 6
Artigo 2, n.°1, alínea a)

a) «Utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis (timeshare)», um contrato 
com duração superior a um ano, através do 
qual o consumidor adquire, mediante 
contrapartida, o direito de utilizar um ou 
mais alojamentos por mais do que um 
período de ocupação;

a) «Utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis (timeshare)», um contrato 
com duração superior a um ano, através do 
qual o consumidor adquire, mediante 
contrapartida, o direito de utilizar um ou 
mais alojamentos por mais do que um 
período de ocupação. Os direitos de 
utilização referidos incluem, 
nomeadamente, os direitos contratuais 
implícitos no que diz respeito a cartões e 
clubes de férias, cartões turísticos ou outras 
medidas semelhantes;

Justificação

Clarificação jurídica visando uma definição mais ampla do conceito de time-share, de forma 
a evitar a caducidade abreviada da legislação proposta.

Alteração 7
Artigo 2, n.° 1, alínea c)

c) «Revenda», um contrato através do qual o 
profissional, mediante contrapartida, ajuda o 
consumidor a vender ou comprar um
produto de utilização a tempo parcial de 
bens móveis e imóveis (timeshare) ou um 
produto de férias de longa duração;

c) «Revenda», um contrato através do qual o 
profissional, mediante contrapartida, assiste
o consumidor na venda ou compra de um 
produto de utilização a tempo parcial de 
bens móveis e imóveis (timeshare) ou um 
produto de férias de longa duração;
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Justificação

Clarificação jurídica. A denominação "assiste" define mais precisamente o serviço prestado e 
o relacionamento entre o profissional e o consumidor.

Alteração 8
Artigo 2, n.° 1, alínea f-A) (nova)

f-A) "Suporte duradouro": qualquer 
instrumento que permita aos consumidores
armazenar informações que lhes sejam 
pessoalmente dirigidas, permitindo-lhes um 
acesso fácil às mesmas durante um período 
de tempo adequado aos fins a que as 
informações em causa se destinam, e que 
permita a reprodução inalterada das 
informações armazenadas;

Justificação

Definição idêntica ao Artigo 2.º, parágrafo f) constante na Directiva 2002/65/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de Setembro de 2002 relativa à comercialização à 
distância de serviços financeiros prestados a consumidores e que altera as Directivas 
90/619/CEE do Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE, proporcionando meios de informação mais 
modernos.

Alteração 9
 Artigo 2, n.° 1, alínea g)

g) «Contrato acessório», um contrato 
subordinado a outro contrato.

g) «Contrato acessório», um contrato 
complementar a outro contrato.

Justificação

Clarificação jurídica. A definição “complementar” define mais precisamente a relação 
jurídica entre contratos, já que nem sempre um “contrato acessório” está obrigatoriamente 
“subordinado” a um contrato principal.

Alteração 10
Artigo 3, n.° 1

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário indica a 
possibilidade de obter as informações por 

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário indica a 
possibilidade de obter as informações por 
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escrito referidas no n.º 2, bem como onde se 
podem encontrar tais informações.

escrito, em papel ou noutro suporte 
duradouro, referidas no n.º 2, bem como 
onde se podem encontrar tais informações.

Justificação

Definição idêntica á constante na Directiva 2002/65/CE, Artigo 2.º, parágrafo f) e proposta 
para introdução no Artigo 2.º, parágrafo 1.º, alínea F BIS NOVO desta proposta.

Alteração 11
Artigo 3, n.° 2, parte introdutória

2. O profissional facultará ao consumidor 
que o solicite informações por escrito que, 
em complemento de uma descrição geral do 
produto, apresentem, pelo menos de forma 
sucinta e exacta, precisões acerca dos 
seguintes aspectos, sempre que necessário:

2. O profissional facultará ao consumidor 
informações por escrito, em papel ou noutro
suporte duradouro, que, em complemento 
de uma descrição geral do produto, 
apresentem, de forma sucinta e exacta, 
precisões acerca dos seguintes aspectos:

Justificação

A proposta de alteração proposta visa:

1) Dar cumprimento á definição idêntica constante na Directiva 2002/65/CE, Artigo 2.º, 
parágrafo f) e,

2) Garantir um elevado nível de informação ao consumidor e desta forma, responder 
afirmativamente ás várias queixas de consumidores apresentadas frequentemente, 
relativamente á insuficiente informação disponibilizada, designadamente quanto á sua 
qualidade e quantidade.

Alteração 12
Artigo 4, n.° 1

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
contrato seja celebrado por escrito e redigido 
numa das línguas oficiais da Comunidade, 
à escolha do consumidor.

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
contrato seja celebrado por escrito, em papel 
ou noutro suporte duradouro, e redigido na 
língua ou línguas do Estado-Membro no 
qual o consumidor é residente ou do qual é 
nacional. Essa ou essas línguas devem, em 
todo o caso, ser língua ou línguas oficiais 
da Comunidade, de acordo com a opção do 
consumidor. O Estado-Membro no qual o 
consumidor é residente pode, no entanto, 
exigir que, em qualquer caso, o contrato 
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seja preparado, pelo menos, na língua ou 
numa das línguas do consumidor, que deve 
ser língua ou línguas oficiais da 
Comunidade, e o profissional fornece ao 
consumidor uma tradução oficialmente 
reconhecida do contrato na língua ou 
numa das línguas do Estado-Membro no 
qual o bem móvel ou imóvel está situado, 
que deve ser língua ou línguas oficiais da 
Comunidade.

Justificação

A proposta de alteração proposta visa:

1) Dar cumprimento á definição idêntica constante na Directiva 2002/65/CE, Artigo 2.º, 
parágrafo f) e,

2) Em consonância com a actual posição informal do Conselho nesta matéria, garantir que o 
regime linguístico garante um alto nível de protecção ao consumidor, ao mesmo tempo que 
não impõe custos excessivos ao sector.

Alteração 13
Artigo 4, n.° 2, parágrafos 1 e 2

2. As informações por escrito referidas no 
n.º 2 do artigo 3.º são parte integrante do 
contrato e não podem ser alteradas, salvo 
indicação expressa em contrário das partes,
ou se as alterações resultarem de 
circunstâncias independentes da vontade do 
profissional.

2. As informações por escrito, em papel ou 
noutro suporte duradouro, referidas no n.º 2 
do artigo 3.º, são parte integrante do 
contrato, sendo que a transmissão destas ao 
consumidor deve ser efectuada de forma 
adequada, objectiva e clara, utilizando 
caracteres de tamanho que permitam uma 
legibilidade fácil. As informações por 
escrito não podem ser alteradas, excepto se 
as alterações resultarem de circunstâncias 
imprevistas, inesperadas e fora do controlo 
do profissional, geradoras de 
consequências que não poderiam ter sido 
evitadas, mesmo que este tivesse exercido 
toda a diligência possível. 

As alterações resultantes de circunstâncias 
independentes da vontade do profissional 
são comunicadas ao consumidor antes da 
celebração do contrato.

Estas alterações são comunicadas ao 
consumidor por escrito, em papel ou noutro
suporte duradouro, antes da celebração do 
contrato.



AD\706416PT.doc 11/27 PE396.763v03-00

PT

Justificação

A proposta visa:

1) Dar continuidade á proposta de alteração 7,

2) Garantir que a inclusão de informações substanciais, não está sujeita á autonomia das 
partes. A prática demonstra que a expressão “salvo indicação expressa em contrário das 
partes” permite a certos profissionais propor, unilateralmente, contratos de adesão em que o 
consumidor se limita a aceitar, inconscientemente, o não acesso a informação, para o seu 
detrimento.

Alteração 14
Artigo 4, n.° 3-A (novo)

3-A. O consumidor recebe sempre uma 
cópia do contrato em papel ou noutro 
suporte duradouro.

Justificação

A proposta visa garantir o máximo de informação possível ao consumidor, com o objectivo 
de garantir um elevado nível de protecção e um mercado estável e transparente.

Alteração 15
Artigo 5, n.º 1

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
após a celebração do contrato, o 
consumidor tem o direito de se retractar, 
sem indicação de motivo, no prazo de 
catorze dias a contar da data de assinatura 
do contrato por ambas as partes, ou da 
assinatura, por ambas as partes, de um 
contrato prévio vinculativo. Se o décimo 
quarto dia for dia feriado, o prazo será 
prorrogado até ao primeiro dia útil 
seguinte.

1. Os Estados-Membros asseguram que, 
após a celebração do contrato, o 
consumidor tem o direito de se retractar, 
sem indicação de motivo, no prazo de vinte 
e um dias seguidos a contar da data de 
assinatura do contrato final por ambas as 
partes. Se o vigésimo primeiro dia for dia 
feriado, o prazo será prorrogado até ao 
primeiro dia útil seguinte.

Justificação

As vendas deste tipo de imóveis tem frequentemente lugar quando o comprador em 
perspectiva está de férias e, por isso, 14 dias é um prazo demasiado curto para uma 
avaliação objectiva da seriedade do comprador quanto à vontade de prosseguir com a 
aquisição.
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Alteração 16
Artigo 5, n.° 2

2. Se o contrato não incluir todas as 
informações constantes das alíneas a) a p) do 
anexo I e a) a b) do anexo II, mas se as 
informações forem prestadas por escrito no 
prazo de três meses a contar da data de 
assinatura do contrato, o período de 
retractação tem início no dia em que o 
consumidor receber as informações.

2. Se o contrato não incluir todas as 
informações constantes das alíneas a) a p) do 
anexo I e a) a b) do anexo II, mas se as 
informações forem prestadas por escrito, em 
papel ou noutro suporte duradouro, no 
prazo de três meses a contar da data de 
assinatura do contrato, o período de 
retractação tem início no dia em que o 
consumidor receber as informações. Se essas 
informações não forem prestadas no prazo 
referido no presente número, o contrato é 
nulo.

Justificação

Clarificação com o objectivo de aumentar a segurança jurídica do articulado.

Alteração 17
Artigo 5, n.° 3

3. Se as informações constantes das alíneas 
a) a p) do anexo I e a) a b) do anexo II não 
forem prestadas por escrito no prazo de três 
meses a contar da data de assinatura do 
contrato, o direito de retractação 
extingue-se após três meses e catorze dias a 
contar da data de assinatura do contrato.

Suprimido.

Justificação

Tal como descrito na proposta de alteração 16, se as informações não forem prestadas no 
prazo atrás referido, o contrato é nulo e consequentemente, a existência de um período de 
retracção deixa de fazer sentido.

Alteração 18
Artigo 5, n.° 5

5. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, apenas é obrigado a 
reembolsar despesas que, nos termos da 
legislação nacional, resultem da celebração 
e retractação do contrato e correspondam a 

Suprimido.
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actos a realizar imperativamente antes do 
termo do período referido no n.º 1. Essas 
despesas deverão ser expressamente 
mencionadas no contrato.

Justificação

O direito de livre resolução é um direito “ex tunc” ou seja, os seus efeitos repercutem-se 
sobre a data da celebração do contrato e logo, o profissional não pode opor ao consumidor 
despesas relativamente a um contrato que não produz efeitos. A experiência demonstra que 
muitas vezes e em violação legal, quando o consumidor exerce atempadamente o direito de 
resolução são-lhe imputadas despesas administrativas, sendo esta prática um factor 
impeditivo do exercício de livre resolução.

Alteração 19
Artigo 5, n.° 6

6. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação previsto no n.º 3, não é obrigado 
a qualquer reembolso.

6. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, não é obrigado a qualquer 
reembolso.

Justificação

Clarificação jurídica em consonância com a alteração 18.

Alteração 20
Artigo 6, n.° 1

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
são proibidos qualquer pagamento de sinal, 
constituição de garantias, reserva de 
montante mediante cartão de crédito, 
reconhecimento explícito de dívida ou 
qualquer outra contrapartida do profissional 
ou de terceiros pelo consumidor antes de 
findo o período durante o qual este pode 
exercer o seu direito de retractação em 
conformidade com o disposto nos n.ºs 1 a 3 
do artigo 5.°.

1. Os Estados-Membros devem garantir que 
são proibidos qualquer pagamento de sinal, 
constituição de garantias, reserva de 
montante através de conta bancária ou por 
cartão de crédito ou débito, reconhecimento 
explícito de dívida ou qualquer outra 
contrapartida do profissional ou de terceiros 
pelo consumidor antes de findo o período 
durante o qual este pode exercer o seu 
direito de retractação em conformidade com 
o disposto nos n.ºs 1 a 3 do artigo 5.º

Justificação

Clarificação visando alargar a proibição constante sobre as formas de pagamento do sinal.
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Alteração 21
Artigo 6, n.° 2

2. São proibidos qualquer pagamento, 
constituição de garantias, reserva de 
montante mediante cartão de crédito, 
reconhecimento de dívida ou qualquer outra 
contrapartida do profissional ou de terceiros 
pelo consumidor para fins de revenda, antes 
de ter sido consumada a venda ou antes de 
dissolvido o contrato de revenda por 
qualquer outro meio.

2. São proibidos qualquer pagamento, 
constituição de garantias, reserva de 
montante através de conta bancária ou por 
cartão de crédito ou débito, reconhecimento 
de dívida ou qualquer outra contrapartida do 
profissional ou de terceiros pelo consumidor 
para fins de revenda, antes de ter sido 
consumada a venda ou antes de dissolvido o 
contrato de revenda por qualquer outro 
meio.

Justificação

Clarificação visando alargar a proibição constante sobre as formas de pagamento sinal. 
Clarificação jurídica e linguística.

Alteração 22
Artigo 7, n.° 1

1. Os Estados-Membros asseguram que, se o 
consumidor exercer o seu direito de 
retractação relativamente ao contrato de 
aquisição de um produto de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou de um produto de férias de 
longa duração, quaisquer eventuais contratos 
acessórios, incluindo os contratos relativos a 
trocas, são automaticamente dissolvidos, 
sem direito a indemnização.

1. Os Estados-Membros asseguram que, se o 
consumidor exercer o seu direito de 
retractação relativamente ao contrato de 
aquisição de um produto de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou de um produto de férias de 
longa duração, quaisquer eventuais contratos 
acessórios, incluindo os contratos relativos a 
trocas, são automaticamente extintos, sem 
custos para o consumidor.

Justificação

Clarificação jurídica e linguística.

Alteração 23
Artigo 7, n.° 2

2. Se o preço for total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 
consumidor pelo profissional ou por um 
terceiro com base num acordo celebrado 
entre o terceiro e o profissional, o contrato 

2. Se o preço for total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 
consumidor pelo profissional ou por um 
terceiro com base num acordo celebrado 
entre o terceiro e o profissional, o contrato 
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de crédito é dissolvido, sem direito a 
indemnização, se o consumidor exercer o 
direito de retractação do contrato principal, 
nos termos do disposto no artigo 5.

de crédito é extinto, sem custos para o 
consumidor, se o consumidor exercer o 
direito de retractação do contrato principal.

Justificação

Clarificação jurídica e linguística.

Alteração 24
Artigo 9, n.° 2, alínea a)

a) Organismos públicos ou seus 
representantes;

a) Autoridades e organismos públicos ou 
seus representantes;

Justificação

Clarificação visando alargar o tipo de organizações.

Alteração 25
Artigo 10, n.° 2-A (novo)

2-A. Os Estados-Membros garantem a 
disponibilização de informação completa e 
acesso aos mecanismos jurídicos existentes 
ao dispor do consumidor e do profissional 
no âmbito do Regulamento (CE) 
n.° 44/2001 do Conselho, de 22 de 
Dezembro de 2000, relativo à competência 
judiciária, ao reconhecimento e à execução 
de decisões em matéria civil e comercial1, 
no que diz respeito à resolução 
extrajudicial dos litígios de consumo e às 
acções judiciais de carácter judicial e 
administrativo.
________
(1) JO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Regulamento com a 
última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento 
(CE) n.° 1791/2006 do Conselho (JO L 363 de 
20.12.2006, p. 1).

Justificação

Enquanto entidades de natureza pública, incumbe primeiramente aos Estados-Membros 
garantir a disponibilização de informação completa e acesso aos mecanismos jurídicos 
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disponíveis ao consumidor e ao profissional, no âmbito do Regulamento 44/2001 relativo à 
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e 
comercial, de forma a garantir um elevado nível de protecção ao consumidor e um mercado 
estável e transparente.

Alteração 26
Anexo I, alínea c)

c) Sempre que o contrato diga respeito a um 
bem imóvel específico, uma descrição 
exacta do bem e da sua localização; sempre 
que o contrato diga respeito a um grupo de 
bens (multi-resorts), uma descrição 
adequada dos bens e da sua localização; 
sempre que o contrato diga respeito a um 
alojamento que não um bem imóvel, uma 
descrição adequada do alojamento e das 
respectivas instalações.

c) Sempre que o contrato diga respeito a um 
bem imóvel específico, uma descrição 
exacta do bem, incluindo do seu nível de 
acabamentos e recheio, e da sua 
localização; sempre que o contrato diga 
respeito a um grupo de bens (multi-resorts), 
uma descrição adequada dos bens e da sua 
localização; sempre que o contrato diga 
respeito a um alojamento que não um bem 
imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 27
Anexo I, alínea c-A) (nova)

c-A) Nos casos em que o contrato prevê o 
direito de ocupar um de entre vários bens 
de um grupo de bens, informação sobre as 
restrições à ocupação desse bem, ou, onde 
um sistema de pontos se encontrar em 
vigor, informação sobre a necessidade de 
obter mais pontos que permitam ocupar o 
bem em causa;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 28
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Anexo I, alínea c-A) (nova)

(c-A) A informação fornecida pelo 
profissional incluirá pormenores sobre 
quaisquer restrições à utilização da 
propriedade ou ao ordenamento local, 
bem como todos os dados referentes a 
autorizações ou licenças urbanísticas e de 
construção relativos à propriedade.

Justificação

Pretende-se garantir que a propriedade em venda foi construída legalmente.

Alteração 29
Anexo I, alínea f)

f) De que modo se prevê a conservação e 
manutenção do alojamento e a sua 
administração e gestão, incluindo de que 
modo o consumidor poderá eventualmente 
influenciar e participar nas decisões relativas 
a estas questões.

f) De que modo se prevê a conservação e 
manutenção do alojamento e a sua 
administração e gestão, incluindo a 
clarificação da responsabilidade pendente 
sobre as partes e de que modo o consumidor 
poderá eventualmente influenciar e 
participar nas decisões relativas a estas 
questões.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 30
Anexo I, alínea g)

g) Uma descrição exacta do modo como 
todas as despesas serão afectadas ao 
consumidor e de como e quando as mesmas 
poderão ser aumentadas; sempre que se 
justifique, informação sobre eventuais 
encargos, hipotecas, servidões ou quaisquer 
outras garantias que onerem o direito de 
propriedade relativo ao alojamento.

g) Uma descrição exacta do modo como 
todas as despesas serão afectadas ao 
consumidor e de como e quando as mesmas 
poderão ser aumentadas; sempre que se 
justifique, informação sobre eventuais 
encargos, hipotecas, servidões ou quaisquer 
outras garantias que onerem o direito de 
propriedade relativo ao alojamento e outros 
direitos derivados do contrato.
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Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 31
Anexo I, alínea h)

h) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do
regime instituído; a data a partir da qual o 
consumidor poderá exercer o direito objecto 
do contrato.

h) A indicação exacta do período durante o 
qual o direito objecto do contrato pode ser 
exercido e, eventualmente, a duração do 
regime instituído; a data a partir da qual o
consumidor poderá exercer o direito objecto 
do contrato e o direito de retracção.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 32
Anexo I, alínea i)

i) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações e 
serviços comuns; a base de cálculo do 
montante dos encargos ligados à ocupação 
do bem imóvel pelo consumidor, dos 
encargos legais obrigatórios (por exemplo, 
impostos e taxas), bem como das despesas 
de administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção).

i) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações e 
serviços comuns; o método de cálculo do 
montante dos encargos ligados à ocupação 
do bem imóvel pelo consumidor, dos 
encargos legais obrigatórios (por exemplo,
impostos e taxas), bem como das despesas 
de administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção).

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 33
Anexo I, alínea j)

j) Uma cláusula que mencione que o j) Uma cláusula que mencione que o 
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consumidor terá de suportar quaisquer outras 
despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

Justificação

Esta alteração linguística aplica-se exclusivamente á versão PT. A alteração visa garantir um 
nível elevado de protecção do consumidor e um mercado aberto, competitivo e transparente e 
em consonância com a alínea “e” do Anexo III (produtos de férias de longa duração) e 
alínea “c” do Anexo IV (revenda).

Alteração 34
Anexo I, alínea k)

k) Eventual possibilidade de aderir a um 
sistema de trocas ou de revenda dos direitos 
contratuais, informações acerca dos sistemas 
relevantes e uma indicação dos custos 
relativos à revenda e troca através destes 
sistemas.

k) Eventual possibilidade de aderir a um 
sistema de trocas ou de revenda dos direitos 
contratuais, informações acerca dos sistemas 
relevantes e uma indicação dos custos 
relativos à revenda e troca através destes 
sistemas. A obrigatoriedade de informação 
prevista no presente anexo aplica-se com as 
devidas adaptações aos direitos objecto de 
troca ou de revenda.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 35
Anexo I, alínea m)

m) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá reembolsar 
ao abrigo do n.º 5 do artigo 5.º, caso exerça 
o seu direito de retractação; sempre que se 
justifique, informações acerca das 
disposições relativas à resolução do contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado ao 
contrato na eventualidade de ter sido 
exercido o direito de retractação do 
consumidor; informações acerca das 

m) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, caso o consumidor o 
exerça; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições relativas 
à resolução do contrato de crédito e do 
contrato acessório ligado ao contrato na 
eventualidade de ter sido exercido o direito 
de retractação do consumidor nos termos do 
artigo 5.°; informações acerca das 
consequências de tal retractação.
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consequências de tal retractação. 

Justificação

Clarificação jurídica em consonância com a proposta de alteração 17.

Alteração 36
Anexo I, alínea p)

p) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

p) Informação sobre a eventual 
aplicabilidade de códigos de conduta ao 
profissional e sobre os meios de acesso ao 
respectivo conteúdo;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e informar se o profissional é signatário de códigos de 
conduta e informação sobre meios de acesso ao conteúdo dos mesmos.

Alteração 37
Anexo I, alínea q)

q) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

q) Informação sobre o direito aplicável ao 
contrato e, se for esse o caso, sobre a
possibilidade de resolução extrajudicial de 
litígios.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e clarificar o Direito aplicável ao contrato.

Alteração 38
Anexo II, alínea b)

b) Estimativa razoável do prazo de 
acabamento do alojamento e dos serviços 
que garantem o seu pleno funcionamento 
(gás, electricidade, água e ligações 
telefónicas).

b) Estimativa razoável do prazo de 
acabamento do alojamento e dos serviços 
que garantem o seu pleno funcionamento 
(gás, electricidade, água e ligações 
telefónicas) e sanções aplicáveis em caso de 
incumprimento da estimativa razoável do 
prazo de acabamento.



AD\706416PT.doc 21/27 PE396.763v03-00

PT

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 39
Anexo II, alínea b-A) (nova)

b-A) Uma cláusula que mencione que o 
consumidor não suporta quaisquer outras 
despesas nem está sujeito a obrigações para 
além das estipuladas no contrato.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente. A alteração também visa garantir que não serão 
imputados ao consumidor, quaisquer outras despesas ou obrigações além das estabelecidas 
no contrato.

Alteração 40
Anexo II, alínea d)

d) Garantia relativa ao acabamento do 
alojamento e garantia relativa ao reembolso 
de eventuais pagamentos feitos se aquele 
não for acabado e, sempre que se justificar, 
indicação das condições que regem o 
funcionamento de tais garantias.

d) Garantia relativa ao acabamento e ao
nível de qualidade de acabamento do 
alojamento e garantia relativa ao reembolso 
de eventuais pagamentos feitos se aquele 
não for acabado e, sempre que se justificar, 
indicação das condições que regem o 
funcionamento de tais garantias.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e garantir que o nível de acabamento acordado é 
integralmente respeitado.

Alteração 41
Anexo III, alínea b)

b) Natureza exacta do direito que é objecto 
do contrato.

b) Natureza exacta e conteúdo do direito que 
é objecto do contrato, incluindo uma 
descrição exacta dos direitos conferidos ao 
consumidor pelo contrato e eventuais 



PE396.763v03-00 22/27 AD\706416PT.doc

PT

restrições aplicáveis ou ofertas limitadas ou 
limites temporais a descontos específicos;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente, como também uma descrição clara e exacta do/s direito/s 
que são objecto do contrato.

Alteração 42
Anexo III, alínea d)

d) Preço a pagar pelo consumidor. d) Preço total a pagar pelo consumidor.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente, como também uma descrição clara e exacta do preço total 
a pagar pelo consumidor.

Alteração 43
Anexo III, alínea i-A) (nova)

i-A) Condições e efeitos da resolução do 
contrato e informação sobre a 
responsabilidade do consumidor quanto a 
custos decorrentes da resolução do 
contrato;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente, como também introduzir a obrigatoriedade de informar 
das possibilidades, condições e consequências da resolução do contrato e informação sobre a 
responsabilidade do consumidor quanto a custos decorrentes da resolução do contrato.

Alteração 44
Anexo IV, alínea e)

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá reembolsar 

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato nos termos do artigo 
5.º.
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ao abrigo do n.º 5 do artigo 5.º, caso exerça 
o seu direito de retractação.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente, como também introduzir a obrigatoriedade de informar 
acerca do direito de retractação do contrato, em consonância com o Artigo 5.

Alteração 45
Anexo IV, alínea e-A) (nova)

e-A) Condições e efeitos da resolução do 
contrato e informação sobre a 
responsabilidade do consumidor quanto a 
custos decorrentes da resolução do 
contrato;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente, como também introduzir a obrigatoriedade de informar 
das possibilidades, condições e consequências da resolução do contrato e informação sobre a 
responsabilidade do consumidor quanto a custos decorrentes da resolução do contrato.

Alteração 46
Anexo IV, alínea h)

h) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

h) Informação sobre a eventual 
aplicabilidade de códigos de conduta ao 
profissional e sobre os meios de acesso ao 
respectivo conteúdo;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e informar se o profissional é signatário de códigos de 
conduta e informação sobre meios de acesso ao conteúdo dos mesmos.

Alteração 47
Anexo IV, alínea i)

i) Possibilidade de resolução extrajudicial de i) Informação sobre o direito aplicável ao 
contrato e, se for esse o caso, possibilidade 
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litígios. de resolução extrajudicial de litígios.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e clarificar o Direito aplicável ao contrato.

Alteração 48
Anexo IV, alínea i-A) (nova)

i-A) Uma cláusula que mencione que a 
transmissão é realizada livre de ónus ou 
encargos.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e garantir que a transmissão é realizada livre de ónus ou 
encargos, sob pena dos consumidores se verem privados do direito, em caso, por exemplo, da 
execução de uma hipoteca.

Alteração 49
Anexo V, alínea b)

b) Natureza exacta do direito que é objecto 
do contrato;

b) Natureza exacta e conteúdo do direito que 
é objecto do contrato;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e garantir que a transmissão é realizada livre de ónus ou 
encargos, sob pena dos consumidores se verem privados do direito, em caso, por exemplo, da 
execução de uma hipoteca.

Alteração 50
Anexo IV, alínea e)

e) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações e 
serviços comuns; a base de cálculo do 
montante dos encargos ligados à ocupação 
do bem imóvel pelo consumidor, dos 
encargos legais obrigatórios (por exemplo, 

e) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela utilização de instalações e 
serviços comuns; o método de cálculo do 
montante dos encargos ligados à ocupação 
do bem imóvel pelo consumidor, dos 
encargos legais obrigatórios (por exemplo, 
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impostos e taxas), bem como das despesas 
de administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção).

impostos e taxas), bem como das despesas 
de administração complementares (por 
exemplo, de gestão, conservação, 
manutenção).

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente.

Alteração 51
Anexo V, alínea i)

i) Informações acerca do exercício do direito 
de retractação e consequências dessa 
retractação, incluindo a indicação exacta da 
natureza e do montante dos custos que o 
consumidor deverá reembolsar ao abrigo 
do n.º 5 do artigo 5.º, caso exerça o seu 
direito de retractação; sempre que se 
justifique, informações acerca das 
disposições relativas à resolução do contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado ao 
contrato na eventualidade de haver 
retractação; informações acerca das 
consequências de tal retractação.

i) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, caso o consumidor o 
exerça; sempre que se justifique, 
informações acerca das disposições relativas 
à resolução do contrato de crédito e do 
contrato acessório ligado ao contrato na 
eventualidade de ter sido exercido o direito 
de retractação do consumidor nos termos do 
artigo 5.°; informações acerca das 
consequências de tal retractação.

Justificação

Clarificação jurídica em consonância com a proposta de alteração 17.

Alteração 52
Anexo V, alínea i-A) (nova)

i-A) Uma cláusula que mencione que a 
transmissão é realizada livre de ónus ou 
encargos, 

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e garantir que a transmissão é realizada livre de ónus ou 
encargos, sob pena dos consumidores se verem privados do direito, em caso, por exemplo, da 
execução de uma hipoteca.
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Alteração 53
Anexo V, alínea l)

l) Existência, conteúdo, controlo e 
aplicação de códigos de conduta.

l) Informação sobre a eventual 
aplicabilidade de códigos de conduta ao 
profissional e sobre os meios de acesso ao 
respectivo conteúdo;

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e informar se o profissional é signatário de códigos de 
conduta e informação sobre meios de acesso ao conteúdo dos mesmos.

Alteração 54
Anexo V, alínea m)

m) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

m) Informação sobre o direito aplicável ao 
contrato e, se for esse o caso, sobre a
possibilidade de resolução extrajudicial de 
litígios.

Justificação

A alteração visa garantir um nível elevado de protecção do consumidor e um mercado 
aberto, competitivo e transparente e clarificar o Direito aplicável ao contrato.
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