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Alteração 92
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Desde a aprovação da Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 1994, 
relativa à protecção dos adquirentes quanto 
a certos aspectos dos contratos de 
aquisição de um direito de utilização a 
tempo parcial de bens imóveis, este 
domínio evoluiu e surgiram no mercado 
novos produtos de férias semelhantes.
Estes novos produtos de férias e 
determinadas transacções relativas à 
utilização a tempo parcial de bens imóveis, 
tais como a revenda e a troca, não são 
abrangidos pela Directiva 94/47/CE. Além 
disso, a experiência adquirida com a 
aplicação da Directiva 94/47/CE 
demonstrou que alguns aspectos já 
abrangidos precisam de ser actualizados ou 
esclarecidos.

(1) Desde a aprovação da Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Outubro de 1994, 
relativa à protecção dos adquirentes quanto 
a certos aspectos dos contratos de 
aquisição de um direito de utilização a 
tempo parcial de bens imóveis, este 
domínio evoluiu e surgiram no mercado 
novos produtos de férias semelhantes ou 
pretensamente semelhantes e muitas vezes 
concebidos para contornar as disposições 
da presente directiva. Estes novos 
produtos de férias e determinadas 
transacções relativas à utilização a tempo 
parcial de bens imóveis, tais como os 
contratos de revenda e os contratos de 
troca, não são abrangidos pela Directiva 
94/47/CE. Além disso, a experiência 
adquirida com a aplicação da Directiva 
94/47/CE demonstrou que alguns aspectos 
já abrangidos precisam de ser actualizados 
ou esclarecidos, a fim de impedir
igualmente o desenvolvimento de novos 
produtos de férias concebidos para 
contornar esta legislação.

Or. es

Alteração 93
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Por forma a aumentar a certeza jurídica (3) Por forma a aumentar a certeza jurídica 
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e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário aproximar mais a legislação 
relevante dos Estados-Membros. Contudo, 
relativamente a determinados aspectos, os 
Estados-Membros devem continuar a 
poder aplicar regras mais estritas.

e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário aproximar mais a legislação 
relevante dos Estados-Membros. Seria 
oportuno criar, a nível europeu, um 
sistema de certificação dos profissionais, 
paralelamente a um sistema de alerta 
entre os Estados-Membros, tendo em vista 
denunciar as infracções susceptíveis de 
justificar a privação da certificação, bem 
como divulgar informações junto dos 
consumidores. Contudo, os 
Estados-Membros podem adoptar ou 
manter regras mais favoráveis em matéria 
de protecção dos consumidores nos 
domínios abrangidos pela Directiva, desde 
que cumpram as obrigações que lhes 
incumbem por força do Tratado.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão é mais redutora que a directiva actualmente em vigor, na medida em 
que apenas prevê a possibilidade de os Estados-Membros adoptarem medidas mais 
protectoras dos direitos dos consumidores no que se refere ao direito retractação. A directiva 
actualmente em vigor prevê essa mesma possibilidade, mas com maior alcance. Além disso, o 
objectivo de aproximação das legislações dos Estados-Membros não deve impedir a maior 
harmonização possível relativamente a certos pontos como, por exemplo, a criação de um 
sistema de certificação a nível europeu.

Alteração 94
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Por forma a aumentar a certeza jurídica 
e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário aproximar mais a legislação 
relevante dos Estados-Membros. Contudo, 

(3) Por forma a aumentar a certeza jurídica 
e a permitir que consumidores e empresas 
tirem plena vantagem do mercado interno, 
é necessário harmonizar plenamente 
determinados aspectos da 
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relativamente a determinados aspectos, os 
Estados-Membros devem continuar a 
poder aplicar regras mais estritas.

comercialização, venda e revenda de 
produtos definidos pela utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis e de 
outros produtos de férias de longa 
duração, bem como da troca de produtos 
definidos pela utilização a tempo parcial 
de bens móveis e imóveis.

Or. es

Alteração 95
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Visa clarificar o texto. As disposições nacionais relativas à transmissão de bens móveis ou 
imóveis não devem ser igualmente prejudicadas. Além disso, a legislação relativa ao registo e 
o direito das coisas estão estreitamente associados.
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Alteração 96
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

As disposições nacionais em matéria de registo e o direito das coisas nacional estão 
estreitamente associados. Dado que a directiva contém uma definição mais precisa da 
natureza jurídica dos direitos de "timeshare", as disposições nacionais relativas à 
transmissão destes direitos não devem ser prejudicadas.

Alteração 97
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Os diferentes produtos abrangidos pela 
presente directiva devem ser claramente 
definidos e as disposições relativas às 
informações pré-contratuais e ao contrato 
devem ser esclarecidas e actualizadas.

(5) Os tipos de produtos abrangidos pela 
presente directiva devem ser claramente 
definidos por forma a dificultar a criação 
de novos produtos concebidos com o 
único objectivo de contornar as suas 
disposições, devendo ser esclarecidas e 
actualizadas as disposições relativas às 
informações pré-contratuais, ao contrato e 
ao período de retractação.
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Or. es

Justificação

O problema da Directiva em vigor é que as suas disposições são muito fáceis de contornar 
pelos operadores corruptos. Com esta clarificação torna-se mais difícil contornar a 
legislação.

Alteração 98
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A)  A definição de contrato de 
timeshare não abrange no seu âmbito de 
aplicação as reservas múltiplas de um 
quarto de hotel se a duração do contrato 
for inferior a um ano. Os contratos de 
arrendamento comuns também não estão 
abrangidos pelo âmbito de aplicação por 
se referirem a um único período contínuo 
de ocupação e não a períodos múltiplos.

Or. en

Justificação

Reduzir o período a um ano pode implicar que sejam incluídas transacções que a directiva 
não visa abranger, como as reservas antecipadas de hotel que exigem um pré-pagamento ou 
o sistema de vales de desconto oferecidos por alguns hotéis com um período de validade 
superior a um ano. A fim de evitar erros de interpretação, estas excepções devem ser 
claramente mencionadas na directiva.
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Alteração 99
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) Atendendo às dificuldades 
específicas que colocam os produtos de 
férias de longa duração, importa definir 
claramente os produtos abrangidos por 
esta expressão, bem como as disposições 
específicas que lhes são aplicáveis, a fim 
de evitar a prática de abusos por parte de 
comerciantes fraudulentos.

Or. es

Justificação

Os produtos cobertos pela expressão “produtos de férias de longa duração” são diferentes 
da utilização a tempo parcial de bens móveis e imóveis por constituírem um direito real, pelo 
que necessitam de regras específicas. Por essa razão, é indispensável uma definição mais 
clara que distinga a utilização a tempo parcial de bens móveis e imóveis de outras 
modalidades que não são visadas pela presente Directiva.

Alteração 100
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) Os "produtos de férias de longa 
duração" devem, na presente Directiva, 
ser diferenciados da utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare), das viagens e férias 
organizadas, dos cheques de desconto e 
programas de fidelidade em que os 
cheques de desconto ou os pontos obtidos  
são trocados por alojamento ou bilhetes 
de avião, sem constituírem, porém, um 
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produto propriamente dito;

Or. es

Justificação

Os produtos abrangidos pela expressão “produtos de férias de longa duração” devem ser 
claramente definidos na presente Directiva; importa igualmente precisar quais são os 
produtos excluídos.

Alteração 101
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Por forma a dar ao consumidor a 
possibilidade de compreender 
completamente as suas obrigações e 
direitos ao abrigo do contrato, aquele deve 
beneficiar de um período durante o qual 
possa exercer o direito de retractação sem 
ter de se justificar. Actualmente, a duração 
deste período varia de Estado-Membro 
para Estado-Membro e a experiência 
demonstra que o período estabelecido na 
Directiva 94/47/CE não é suficiente. 
Consequentemente, deve ser alargado e 
harmonizado.

(7) Por forma a dar ao consumidor a 
possibilidade de compreender 
completamente as suas obrigações e 
direitos ao abrigo de um contrato de 
utilização a tempo parcial de bens móveis 
e imóveis, produtos de férias de longa 
duração ou contrato de revenda, aquele
deve beneficiar de um período durante o 
qual possa exercer o direito de retractação 
sem ter de se justificar. Actualmente, a 
duração deste período varia de Estado-
Membro para Estado-Membro e a 
experiência demonstra que o período 
estabelecido na Directiva 94/47/CE não é 
suficiente. Consequentemente, deve ser 
alargado e harmonizado.

Dada a natureza acessória e as 
características particulares do contrato de 
troca, os consumidores que tenham 
assinado tais contratos poderão, a todo o 
momento, obter a rescisão dos mesmos.

Or. es
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Justificação

Esta alteração visa adaptar o articulado ao texto da alteração ao n.º 1 do artigo 5.º.

Alteração 102
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) Por forma a dar ao consumidor a 
possibilidade de compreender 
completamente as suas obrigações e 
direitos ao abrigo do contrato, aquele deve 
beneficiar de um período durante o qual 
possa exercer o direito de retractação sem 
ter de se justificar. Actualmente, a duração 
deste período varia de Estado-Membro 
para Estado-Membro e a experiência 
demonstra que o período estabelecido na 
Directiva 94/47/CE não é suficiente. 
Consequentemente, deve ser alargado e 
harmonizado.

(7) Por forma a dar ao consumidor a 
possibilidade de compreender 
completamente as suas obrigações e 
direitos ao abrigo do contrato, aquele deve 
beneficiar de um período durante o qual 
possa exercer o direito de retractação sem 
ter de se justificar, bem como de um 
período de reflexão antes da celebração 
do contrato. Actualmente, a duração destes 
períodos variam de Estado-Membro para 
Estado-Membro e a experiência demonstra 
que o período estabelecido na Directiva 
94/47/CE não é suficiente. 
Consequentemente, estes períodos e o seu 
cálculo em dias úteis devem ser alargado e 
harmonizado.

Or. fr

Justificação

Com o intuito de proteger o consumidor, os prazos devem ser calculados em dias úteis, e não 
em dias de calendário. Por último, tendo em conta as práticas "agressivas", ou mesmo a 
pressão, frequentemente utilizadas pelos operadores e denunciadas pelos consumidores, será 
de toda a utilidade que, antes da assinatura do contrato, se preveja, além do período de 
retractação, um período de reflexão em benefício do consumidor.
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Alteração 103
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A proibição de pagamentos de sinal ao 
profissional ou a qualquer terceira parte 
antes do final do período de retractação 
deve ser esclarecida para melhorar a 
protecção do consumidor. Nos casos de 
revenda, a proibição de pagamentos de 
sinal deve aplicar-se até a venda ter 
efectivamente ocorrido, ou até o contrato 
de revenda ser resolvido.

(8) A proibição de pagamentos de sinal ao 
profissional ou a qualquer terceira parte 
antes do final do período de retractação 
deve ser esclarecida para melhorar a 
protecção do consumidor. Nos casos de 
revenda, a proibição de pagamentos de 
sinal deve aplicar-se até a venda ter 
efectivamente ocorrido, ou até o contrato 
de revenda ser resolvido. No caso dos 
contratos de troca, não deve existir uma 
proibição de pagamento de sinal já que o 
consumidor poderá resolver o contrato em 
qualquer momento e receber um 
reembolso que será calculado na 
proporção do número de meses completos 
utilizados no correspondente período de 
participação.

Or. es

Justificação

Esta alteração visa adaptar o articulado ao texto da alteração ao n.º 7 do artigo 5.º.

Alteração 104
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja 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, deve ser 
prevista a resolução do contrato de crédito, 

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja 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, deve ser 
prevista a resolução do contrato de crédito, 
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sem direito a indemnização. O mesmo 
deve aplicar-se no caso dos contratos 
acessórios, tais como contratos de filiação 
em sistemas de troca.

sem custos para o consumidor. O mesmo 
princípio deve aplicar-se aos contratos 
vinculados.

Or. es

Alteração 105
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) É necessário que os Estados-Membros 
estabeleçam sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas em caso de 
incumprimento da presente directiva.

(11) É necessário que os Estados-Membros 
determinem o regime de sanções 
aplicáveis, incluindo as de natureza penal, 
e assegurem que essas sanções sejam 
efectivas, proporcionadas e dissuasivas em 
caso de incumprimento da presente 
directiva.

Or. fr

Alteração 106
Diaa Wallis

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12)  É necessário assegurar que as pessoas 
ou organizações que possuam, ao abrigo da 
legislação nacional, um interesse legítimo 
na matéria disponham de mecanismos 
jurídicos para iniciar acções em caso de 
incumprimento da presente directiva.

(12)  É necessário assegurar que as pessoas 
ou organizações (que podem incluir uma 
autoridade nacional ou europeia 
responsável pela concessão das licenças
aplicáveis aos produtos abrangidos pela 
presente directiva) que possuam, ao abrigo 
da legislação nacional ou da legislação 
comunitária, um interesse legítimo na 
matéria disponham de mecanismos 
jurídicos para iniciar acções em caso de 
incumprimento da presente directiva.
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Or. en

Justificação

A concessão de licenças pode revelar-se a forma mais eficaz de regulamentar esta matéria e, 
por conseguinte, essa possibilidade deve ser contemplada.

Alteração 107
Toine Mandrs

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A)  Os consumidores devem ter o 
direito de recorrer a um tribunal no seu 
país de residência. Na futura revisão do 
Regulamento Bruxelas I, deve-se velar, 
em especial, para que esse direito seja 
concedido aos consumidores.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores.

Alteração 108
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores são 
eficazmente informados das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva e devem também encorajar os 
profissionais a fornecer informações 

(14) Os Estados-Membros devem 
assegurar que os consumidores são 
eficazmente informados das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva e alertar para as más práticas e 
as técnicas de venda sob pressão, 
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relativas aos códigos de conduta em vigor 
neste domínio.

sobretudo no sector de produtos de férias 
de longa duração. Devem ainda informar 
sobre a existência de códigos de conduta e 
o significado de pertencer a uma 
organização industrial adequada. Os 
comerciantes devem ser incentivados a 
publicar e facultar informações sobre os 
seus códigos de conduta. A Comissão deve 
apostar em campanhas de informação 
transfronteiriça, sobretudo através da sua 
página web.

Or. es

Justificação

A Directiva não deve ignorar a existência de más práticas, sobretudo no sector dos produtos 
de férias de longa duração. Seria muito importante que a Comissão colaborasse com 
campanhas transfronteiriças de informação.

Alteração 109
Toine Mnders

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A)Os Estados-Membros devem 
encorajar os operadores económicos a 
criar organizações profissionais 
(europeias), a fim de garantir a 
elaboração e a gestão de códigos de 
conduta em estreita cooperação com as 
autoridades designadas.
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Alteração 110
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Epígrafe antes do artigo 1 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Secção 1: Disposições Comuns

Or. es

Alteração 111
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 1 – número 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se à
protecção do consumidor relativamente a 
determinados aspectos da comercialização 
e venda de produtos definidos pela 
utilização a tempo parcial de bens móveis e 
imóveis (timeshare) e de outros produtos 
de férias de longa duração. Aplica-se 
igualmente à revenda destes mesmos 
produtos, assim como à sua troca.

1. A presente directiva tem por objectivo
assegurar um nível elevado de protecção
dos consumidores e contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno, 
mediante a harmonização das disposições 
jurídicas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros
relativas a determinados aspectos da 
comercialização, venda e revenda de 
produtos definidos pela utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) e de outros produtos de férias 
de longa duração, bem como à troca de 
produtos definidos pela utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis.

Or. pt

Justificação

Com o artigo 95.º como base jurídica, é necessário mencionar o funcionamento do mercado 
interno e em consonância com o título do regulamento.
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Alteração 112
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 1 – número 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não substitui os 
mecanismos que dotam o consumidor do 
direito de resolver um contrato, constantes 
das disposições gerais dos contratos 
previstas na legislação nacional.

A presente directiva não substitui os 
mecanismos constantes das disposições 
gerais dos contratos previstas na legislação 
nacional nem as disposições nacionais 
relativas ao registo de bens móveis ou 
imóveis, às condições de estabelecimento 
ou aos regimes de autorização, bem como 
à determinação da natureza jurídica dos 
direitos relacionados com os contratos
abrangidos pela presente directiva.

Or. pt

Justificação

Com o artigo 95.º como base jurídica, é necessário mencionar o funcionamento do mercado 
interno e em consonância com o título do regulamento.

Alteração 113
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não substitui os 
mecanismos que dotam o consumidor do 
direito de resolver um contrato, constantes 
das disposições gerais dos contratos 
previstas na legislação nacional.

A presente directiva não prejudica os 
mecanismos constantes das disposições 
gerais dos contratos previstas na legislação 
nacional e as disposições nacionais 
relativas à venda e ao registo de bens 
móveis ou imóveis, às condições de 
estabelecimento ou aos regimes de 
autorização, bem como à determinação da 
natureza jurídica dos direitos 
relacionados com os contratos abrangidos 
pela presente directiva.
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Or. de

Justificação

Visa clarificar o texto. As disposições nacionais relativas à transmissão de bens móveis ou 
imóveis não devem ser igualmente prejudicadas. Além disso, a legislação relativa ao registo e 
o direito das coisas estão estreitamente associados.

Alteração 114
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Ao momento em que começa a aplicar-
se o direito de retractação;
b) Às modalidades de exercício do direito 
de retractação;
c) Aos efeitos do exercício do direito de 
retractação.

Or. es

Alteração 115
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 1 – número 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem continuar 
a aplicar as disposições nacionais vigentes 

2. Os Estados-Membros podem adoptar ou 
manter disposições nacionais vigentes nos 
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nos domínios em que a presente directiva 
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:

domínios em que a presente directiva 
efectuar uma aproximação das legislações 
nacionais que sejam mais favoráveis em 
matéria de protecção do consumidor nos 
domínios regidos pela Directiva, sem 
prejuízo das obrigações que lhes 
incumbem por força do Tratado.

a) Ao momento em que começa a 
aplicar-se o direito de retractação;

b) Às modalidades de exercício do direito 
de retractação;

c) Aos efeitos do exercício do direito de 
retractação.

Or. fr

Justificação

A proposta da Comissão é mais redutora que a directiva actualmente em vigor, na medida em 
que apenas prevê a possibilidade de os Estados-Membros adoptarem medidas mais 
protectoras dos direitos dos consumidores no que respeita ao direito retractação. A directiva 
actualmente em vigor prevê essa mesma possibilidade, mas com maior alcance. 

Alteração 116
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Ao momento em que começa a 
aplicar-se o direito de retractação;

Suprimido

Or. de

Justificação

Com a alteração ao n.º 1 do artigo 5.º (ver alteração 4) cria-se um grau suficiente de 
harmonização no que se refere ao momento em que se começa a aplicar o direito de 
retractação, pelo que a possibilidade de manutenção das disposições nacionais prevista no 
n.º 2, alínea a), do artigo 1.º, pode ser suprimida.
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Alteração 117
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A celebração do contrato;

Or. de

Justificação

As disposições nacionais em matéria de celebração de contratos que garantem uma maior 
protecção dos consumidores não devem ser afectadas.

Alteração 118
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) A celebração do contrato;

Or. de

Justificação

É necessário continuar a dar aos Estados-Membros a possibilidade, actualmente existente, de 
adoptar disposições de protecção dos consumidores referentes à celebração do contrato 
propriamente dita. Tal é tanto mais importante quanto as disposições nacionais relativas à 
celebração do contrato são, regra geral, indissociáveis do direito nacional em matéria de 
registo, que não é afectado pela directiva (ver considerando 4).
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Alteração 119
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) «Utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis (timeshare)» um contrato 
de duração superior a um ano nos termos 
do qual um consumidor adquire, a título 
oneroso, o direito a utilizar um ou vários 
alojamentos durante mais de um período 
de ocupação;

a) ”Contrato de utilização a tempo parcial 
de bens móveis e imóveis (timeshare)”: um 
contrato de duração superior a um ano nos 
termos do qual um consumidor adquire, a 
título oneroso, o direito a utilizar de forma 
continuada um ou vários alojamentos, 
incluindo ou não outras prestações;

Or. es

Alteração 120
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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 alojamento periodicamente e numa 
base regular; 

Or. de

Justificação

A proposta não tem suficientemente em conta o aspecto temporal do âmbito de aplicação e  
requer uma correcção linguística. A referência a múltiplos alojamentos é supérflua.
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Alteração 121
Marian Zlotea

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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, a 
título oneroso, o direito de ocupação de 
um alojamento por períodos recorrentes;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa melhorar a terminologia jurídica.

Alteração 122
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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; a presente 
directiva não se aplica aos alojamentos 
oferecidos no âmbito de uma transacção 
comercial normal como os quartos de 
hotel e que não confere ao consumidor o 
direito de utilizar ou ocupar o alojamento 
de outra forma que não a prevista numa 
reserva normal de hotel;
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Or. en

Justificação

Como indica a Comissão na página 9 da sua exposição de motivos, o timeshare e o aluguer 
de quartos de hotel são conceitos distintos. Enquanto conceito jurídico, o termo “timeshare” 
consagra alguns direitos de alojamento suplementares que transcendem os direitos 
adquiridos por um hóspede passageiro. Esta distinção deve ser clarificada e inserida no texto 
da directiva a fim de evitar qualquer risco de confusão ou inadvertência.

Alteração 123
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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; a presente 
directiva não se aplica aos alojamentos 
oferecidos no âmbito de uma transacção 
comercial normal como os quartos de 
hotel e que não confere ao consumidor o 
direito de utilizar ou ocupar o alojamento 
de outra forma que não seja a prevista 
numa reserva normal de hotel;

Or. en

Justificação

Como indica a Comissão na página 9 da sua exposição de motivos, o timeshare e o aluguer 
de quartos de hotel são conceitos distintos. Enquanto conceito jurídico, o termo “timeshare” 
consagra alguns direitos de alojamento suplementares que transcendem os direitos 
adquiridos por um hóspede passageiro.



AM\710424PT.doc 23/127 PE402.647v02-00

PT

Alteração 124
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Produto de férias de longa duração»: 
um contrato de duração superior a um ano 
nos termos do qual um consumidor 
adquire, a título oneroso, essencialmente o 
direito a obter descontos ou outras 
vantagens no alojamento, de forma isolada 
ou em combinação com viagens ou outros 
serviços;

b) «Contrato relativo a um produto de 
férias de longa duração»: um contrato de 
duração superior a um ano, 
independentemente da denominação sob a 
qual é oferecido, nos termos do qual um 
consumidor adquire, a título oneroso, 
essencialmente o direito a obter, através de 
um sistema de reservas, descontos ou 
outras vantagens no alojamento, incluindo 
ou não outras prestações, de forma isolada 
ou em combinação com viagens ou outros 
serviços; a expressão “produto de férias 
de longa duração” não inclui os contratos 
de “timeshare”, as viagens e férias 
organizadas, os cheques de desconto e os 
programas de fidelidade utilizados para a 
promoção de vendas ou para assegurar a 
fidelidade do consumidor, que não 
constituem um produto propriamente 
dito;

Or. es

Alteração 125
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 2 – número 1 – alínea b

Texto da Comissão Alteração

(b) "Produto de férias de longa duração", 
um contrato com duração superior a um 
ano, através do qual o consumidor adquire, 
mediante contrapartida, antes do mais, o 
direito de beneficiar de descontos ou outras 
vantagens a nível de alojamento, por si só 
ou em combinação com viagens ou outros

(b) "Produto de férias de longa duração", 
um contrato com duração superior a um 
ano, através do qual o consumidor adquire, 
a título oneroso, antes do mais, o direito de 
beneficiar de descontos ou outras 
vantagens a nível da utilização de bens 
móveis ou imóveis, bem como de outros 
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serviços; serviços;

Or. pt

Justificação

Fortalecer clareza jurídica e facilitar harmonização.

Alteração 126
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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) «Contrato de revenda»: um contrato 
através do qual o profissional, mediante 
contrapartida, age como intermediário 
junto do consumidor na compra ou venda 
de um produto de utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare);

Or. es

Alteração 127
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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) “Contrato de revenda”, um contrato 
através do qual o profissional, a título 
oneroso, assiste 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;

Or. en
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Justificação

Certeza jurídica: o termo “assiste” define com maior exactidão a relação profissional entre o 
profissional e o consumidor.

Alteração 128
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) «Troca», um contrato através do qual o 
consumidor, mediante contrapartida, adere 
a um sistema que lhe permite modificar a 
localização e/ou o período de utilização do 
seu produto de timeshare por meio de 
troca;

d) «Contrato de troca», um contrato 
vinculado a outro principal através do 
qual um titular do direito de utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis se 
inscreve, mediante contrapartida, num 
sistema que lhe permite a cessão 
temporária do seu direito de usufruto de 
uma unidade de alojamento filiada no 
referido sistema em troca do usufruto de
outra unidade de alojamento também 
filiada no mesmo sistema;

Or. es

Justificação

Esclarecer a definição.

Alteração 129
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 2 – número 1 – alínea e

Texto da Comissão Alteração

(e) "Profissional", uma pessoa singular ou 
colectiva que actue no âmbito da sua 
actividade comercial, industrial ou 
profissional e qualquer pessoa que actue

(e) "Profissional", qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, agindo no 
âmbito da sua actividade comercial, 
industrial ou profissional, ou qualquer 
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em nome ou por conta desse profissional; pessoa que, agindo em nome ou por conta 
desse profissional, estabeleça, transfira ou 
empreenda a transferência do direito 
objecto do contrato;

Or. pt

Justificação

Fortalecer clareza jurídica e facilitar harmonização.

Alteração 130
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) «Contrato vinculado», um contrato que, 
pelo seu conteúdo ou finalidade, depende 
da existência de um contrato de utilização 
a tempo parcial de bens móveis e imóveis 
ou de um contrato relativo a um produto 
de férias de longa duração.

Or. es

Alteração 131
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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

g) «Contrato acessório», um contrato que, 
pelo seu conteúdo ou finalidade, está 
associado a um contrato relativo a um 
direito de utilização a tempo parcial, um 
produto de férias de longa duração, uma 
troca ou uma revenda. 
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Or. de

Justificação

A definição constante da proposta da Comissão é muito imprecisa. É necessário indicar 
claramente a relação entre os contratos, pelo que se deve salientar a relação existente entre 
os contratos em virtude do conteúdo ou finalidade.

Alteração 132
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 2 – número 1 – alínea g

Texto da Comissão Alteração

g) "Contrato acessório", um contrato 
subordinado a outro contrato.

g) "Contrato acessório", um contrato 
complementar a outro contrato.

Or. fr

Justificação

A definição é demasiado restritiva, posto que o elemento que determina o carácter acessório 
do contrato não é tanto a subordinação quanto a relação de complementaridade entre os 
contratos.

Alteração 133
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 2 – número 1 – alínea g-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) "Prática comercial agressiva": 
Uma prática comercial é considerada 
agressiva se, no caso concreto, tendo em 
conta todas as suas características e 
circunstâncias, prejudicar ou for 
susceptível de prejudicar 
significativamente, devido a assédio, 
coacção ou influência indevida, a 
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liberdade de escolha ou o comportamento 
do consumidor médio em relação a um 
produto, e, por conseguinte, o conduza ou 
seja susceptível de o conduzir a tomar 
uma decisão de transacção que este não 
teria tomado de outro modo.

Or. fr

Justificação

Tendo presentes as práticas "agressivas", e mesmo a pressão, frequentemente utilizadas pelos 
operadores e denunciadas pelos consumidores, será de toda a utilidade recordar a definição 
das práticas comerciais agressivas, como resulta da directiva relativa às práticas comerciais 
desleais.   

Alteração 134
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Informações pré-contratuais e 
publicidade

Publicidade

Or. es

Alteração 135
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário contenha uma 
indicação que destaque que as 
informações referidas no artigo 3.º -B 
devem ser facultadas antes da assinatura 
do contrato e que dele farão parte. A 
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publicidade indicará igualmente onde 
podem ser consultadas tais informações.

Or. es

Alteração 136
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 3 – número 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros asseguram que 
qualquer meio publicitário indique a 
obrigatoriedade de o vendedor fornecer as 
informações a que se refere o n.º 2, bem 
como onde se podem encontrar tais 
informações.

Or. pt

Justificação

Adaptação do texto ao n.° 2 do artigo 3.º. Clareza jurídica, fortalece o papel de regulação.

Alteração 137
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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, 
de forma atempada e antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato ou por uma proposta de contrato,
em complemento de uma descrição geral 
do produto, informações exactas e 
suficientes enunciadas de forma clara e 
inteligível acerca dos seguintes aspectos, 
conforme aplicável:

a) No caso do timeshare, as informações a) No caso de um contrato de timeshare, as 
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constantes do anexo I e, se o contrato 
disser respeito a alojamentos ainda em 
construção, as informações constantes do 
anexo II;

informações constantes do anexo I e, se o 
contrato disser respeito a alojamentos ainda 
em construção, as informações constantes 
do anexo II;

b) No caso de um produto de férias de 
longa duração, as informações constantes 
do anexo III;

b) No caso de um contrato de produto de 
férias de longa duração, as informações 
constantes do anexo III;

c) Em caso de revenda, as informações 
constantes do anexo IV;

c) No caso de um contrato de revenda, as 
informações constantes do anexo IV;

d) Em caso de troca, as informações 
estabelecidas no anexo V.

d) No caso de um contrato de troca, as 
informações estabelecidas no anexo V.

As informações são fornecidas pelo 
profissional em suporte de papel ou em 
qualquer outro suporte duradouro, por 
ordem e de acordo com as rubricas 
pertinentes, em conformidade com o 
disposto nos anexos relevantes 
supracitados.

Or. en

Justificação

As informações importantes devem ser facultadas ao consumidor sob a forma de uma lista 
normalizada das informações pré-contratuais estabelecidas nos anexos da directiva. Nos 
termos do n.° 2 do artigo 4.°, as informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º são parte 
integrante do contrato. Este facto está em consonância com o objectivo da alteração 39 do 
relator. A referência à ordem das informações e às rubricas em conformidade com o disposto 
nos anexos garantirá uma uniformização da lista.

Alteração 138
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Artigo 3 - n.º 2 - parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

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 

2. Num período de tempo razoável e antes 
de o consumidor ficar vinculado por um 
contrato ou por uma proposta de contrato,
o profissional facultará ao consumidor, de 
forma clara e inteligível, em complemento 
de uma descrição geral do produto, 
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necessário: informações exactas e suficientes acerca 
dos seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

As disposições deste artigo devem ser clarificadas, a fim de evitar que as informações pré-
contratuais sejam facultadas ao consumidor no último momento, não lhe permitindo assim 
avaliar serenamente o respectivo alcance antes de tomar uma decisão.

Alteração 139
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 3 – número 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 faculta ao consumidor 
informações por escrito que, em 
complemento de uma descrição geral do 
produto, da existência do direito de 
retractação estabelecido no artigo 5.º e da 
proibição de pagamento adiantado 
durante o prazo de retractação,
apresentem, de forma sucinta e exacta, 
precisões acerca dos seguintes aspectos, 
sempre que necessário:

Or. pt

Justificação

Fortalecer protecção dos consumidores.
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Alteração 140
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 3 – número 2 – frase introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

O profissional facultará obrigatoriamente 
ao consumidor 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:

Or. fr

Justificação

Este artigo refere-se às informações pré-contratuais com base nas quais o consumidor 
estabelece a sua vontade contratual. Essas informações devem, pois, ser obrigatórias.

Alteração 141
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de revenda, as obrigações de 
prestação das informações referidas no n.º 
2, que incubem ao profissional, aplicam-
se ao consumidor que possa ser parte no 
contrato de revenda.

3. As informações referidas no n.º 1 do 
artigo 3.º-A serão facultadas ao
consumidor em qualquer reunião ou 
encontro para que tenha sido convidado 
com o objectivo de lhe propor uma oferta 
de utilização a tempo parcial de bens 
móveis e imóveis ou de um produto de 
férias de longa duração.

Or. es
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Alteração 142
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 3 – número 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em caso de revenda, as obrigações de 
prestação das informações referidas no 
n.º 2, que incubem ao profissional, 
aplicam-se ao consumidor que possa ser 
parte no contrato de revenda.

3. No caso de um contrato de revenda, as 
obrigações de prestação das informações 
referidas no n.° 2, que incubem ao 
profissional, aplicam-se ao consumidor que 
possa ser parte no contrato de revenda.

Or. pt

Justificação

Fortalecer protecção dos consumidores.

Alteração 143
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Artigo 3 – número 4

Texto da Comissão Alteração

As informações referidas no n.º 2 são 
redigidas numa das línguas oficiais da 
Comunidade, à escolha do consumidor.

As informações devem ser redigidas, de 
entre as línguas oficiais da Comunidade, 
na ou numa das línguas do 
Estado-membro de residência do 
consumidor ou na ou numa das línguas 
do Estado-membro de que este é nacional, 
à escolha do consumidor. Todavia, o 
Estado-membro de residência do 
consumidor pode exigir que, de entre as 
línguas oficiais da Comunidade, o 
contrato seja sempre redigido, pelo 
menos, na sua ou suas línguas, e que o 
profissional entregará ao consumidor 
uma tradução autenticada do contrato na 
ou numa das línguas, de entre as línguas 
oficiais da Comunidade, do 
Estado-membro em que se situa o bem 
imóvel.
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Or. fr

Justificação

O consumidor raramente terá a possibilidade de impor ao profissional uma livre escolha. 
Esta deveria poder fazer-se entre a(s) língua(s) do Estado-Membro de residência do 
consumidor ou a(s) do Estado-Membro de que este é nacional. Além disso, é necessário ter 
em conta as necessidades de controlo da aplicação da regulamentação, em particular nos 
Estados-Membros em que o contrato de utilização a tempo parcial está sujeito a requisitos de 
registo no notário e, consequentemente, manter o regime linguístico previsto na Directiva 
94/47.

Alteração 144
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º-A
Informações pré-contratuais
1. Antes de o consumidor aceitar uma 
oferta ou estar vinculado a um contrato, o 
profissional facultar-lhe-á informações 
suficientes e claras, compreensíveis e 
precisas sobre os seguintes aspectos:
a) No caso de um contrato de utilização a 
tempo parcial, as informações que 
constam do anexo I e, se o contrato se 
referir a um alojamento ainda em 
construção, as informações que constam 
do anexo II;
b) No caso de um contrato de produto de 
férias de longa duração, as informações 
constantes do anexo III;
c) No caso de um contrato de revenda, as 
informações constantes do anexo IV;
d) No caso de um contrato de troca, as 
informações estabelecidas no anexo V.
O profissional facultará as informações 
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por escrito e a título gratuito.
2. As informações referidas no n.º 1 serão 
redigidas, à escolha do consumidor, na 
língua do Estado-Membro onde reside o 
consumidor ou na língua do Estado-
Membro de nacionalidade, desde que seja 
uma língua oficial da Comunidade.
3. O consumidor indicará que leu e 
compreendeu as informações referidas no 
n.º 1 quer apondo a sua assinatura quer 
por via de meios electrónicos.

Or. es

Alteração 145
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 1

Texto da Comissão Alteração

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. O contrato deve ser celebrado por escrito 
e redigido, pelo menos, nas línguas 
oficiais do Estado-Membro do qual o
consumidor é nacional ou no qual reside, 
do Estado-Membro onde se situa o bem 
objecto do contrato e do Estado-Membro 
onde o contrato é celebrado.

Or. pt

Justificação
Para melhor defesa do consumidor parece importante que este disponha de uma versão do 
contrato na sua língua. Tendo em conta a peculiaridade dos diversos sistemas jurídicos dos 
vários Estados-Membros, parece útil que exista uma versão do contrato na língua do 
Estado-Membro em que se situa o bem e na língua do Estado membro em que o contrato seja 
celebrado.
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Alteração 146
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 1

Texto da Comissão Alteração

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 e 
redigido, de entre as línguas oficiais da 
Comunidade, na ou numa das línguas do 
Estado-membro de residência do 
consumidor ou na ou numa das línguas do 
Estado-Membro de que este é nacional, à 
escolha do consumidor. Todavia, o 
Estado-membro de residência do 
consumidor pode exigir que, de entre as 
línguas oficiais da Comunidade, o 
contrato seja sempre redigido, pelo 
menos, na sua ou suas línguas, e que o 
profissional entregará ao consumidor 
uma tradução autenticada do contrato na 
ou numa das línguas, de entre as línguas 
oficiais da Comunidade, do Estado-
membro em que se situa o bem imóvel.

Or. fr

Justificação

O consumidor raramente terá a possibilidade de impor ao profissional uma livre escolha. 
Esta deveria poder fazer-se entre a(s) língua(s) do Estado-Membro de residência do 
consumidor ou a(s) do Estado-Membro de que este é nacional. Além disso, é necessário ter 
em conta as necessidades de controlo da aplicação da regulamentação, em particular nos 
Estados-Membros em que o contrato de utilização a tempo parcial está sujeito a requisitos de 
registo no notário e, consequentemente, manter o regime linguístico previsto na Directiva 
94/47.
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Alteração 147
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 1

Texto da Comissão Alteração

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 e 
apresentado com caracteres que facilitem 
a legibilidade e redigido, de entre as 
línguas oficiais da Comunidade, na ou 
numa das línguas do Estado-membro de 
residência do consumidor ou na ou numa 
das línguas do Estado-Membro de que 
este é nacional, à escolha do consumidor. 
Todavia, o Estado-Membro de residência 
do consumidor pode exigir que, de entre 
as línguas oficiais da Comunidade, o 
contrato seja sempre redigido, pelo 
menos, na sua ou suas línguas, e que o 
profissional entregará ao consumidor 
uma tradução autenticada do contrato na 
ou numa das línguas, de entre as línguas 
oficiais da Comunidade, do 
Estado-Membro em que se situa o bem 
imóvel.

Or. fr

Justificação

A actual directiva assegura um nível mais elevado de protecção em matéria de 
obrigatoriedade da determinação da língua do Estado-Membro de que o consumidor é 
nacional, mas igualmente no que se refere à necessidade de uma tradução autenticada na 
língua do Estado-Membro em que está situado o bem, nomeadamente por razões ligadas a 
eventuais formalidades notariais de registo.
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Alteração 148
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 e 
redigido, à escolha do consumidor, na 
língua do Estado-Membro onde reside o 
consumidor ou na língua do 
Estado-Membro de nacionalidade, desde 
que seja uma língua oficial da 
Comunidade.

Quando essa língua não for a língua 
original do contrato, a versão colocada à 
disposição do consumidor deve ser uma 
tradução certificada. Nesse caso, a versão 
traduzida será facultada ao consumidor 
juntamente com o contrato redigido na 
língua original.

Or. es

Alteração 149
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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 redigido numa das línguas 
oficiais da Comunidade, à escolha do 
consumidor. O contrato deve ser celebrado 
por escrito, a não ser que os 
Estados-Membros prescrevam uma forma 
que garanta um nível de protecção dos 
consumidores mais elevado.

Or. de



AM\710424PT.doc 39/127 PE402.647v02-00

PT

Justificação

A proposta de directiva deve ser completada no sentido de os Estados-Membros poderem, 
através de requisitos de forma, ir para além do nível mínimo de protecção dos consumidores 
prescrito na directiva.

Alteração 150
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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, pelo menos, celebrado por 
escrito e redigido numa das línguas oficiais 
da Comunidade, à escolha do consumidor. 

Or. de

Justificação

É importante continuar a deixar aos Estados-Membros a possibilidade, actualmente 
existente, de adoptar requisitos de forma para a celebração do contrato mais rigorosas com 
vista à protecção dos consumidores.

Alteração 151
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O texto do contrato é baseado num 
contrato-modelo em todas as línguas 
oficiais da Comunidade, contendo todas 
as disposições contratuais básicas e 
indispensáveis.

Or. pt
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Alteração 152
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O consumidor poderá renunciar aos 
direitos estabelecidos no n.º 1 e escolher 
outra língua, desde que seja uma língua 
oficial da Comunidade.

Or. es

Alteração 153
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 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 anormais e imprevisíveis
independentes da vontade do profissional, 
cujas consequências não poderiam ter 
sido evitadas apesar de todas as 
diligências devidas.

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

Essas alterações são comunicadas ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato.

O contrato menciona expressamente as 
referidas alterações.

O contrato menciona expressamente as 
referidas alterações.

Or. en

Justificação

As informações não devem poder ser alteradas pelo profissional no último momento antes da 
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assinatura, impedindo assim o consumidor de avaliar o respectivo alcance, salvo por razões 
de força maior imputáveis a circunstâncias alheias à vontade do profissional.

Alteração 154
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafos 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 2 do 
artigo 3.º-A 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 referidas no n.º 1 do 
artigo 3.º-A 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.

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

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

Or. es

Alteração 155
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 2-parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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 referidas no 
n.º 2 do artigo 3.º são parte integrante do 
contrato e não podem ser alteradas, salvo 
se as alterações resultarem de 
circunstâncias independentes da vontade 
do profissional.

Or. fr
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Justificação

Trata-se de informações importantes que não seria conveniente deixar à discrição das partes. 
A prática demonstrou que a manutenção desta formulação é susceptível de levar os 
profissionais de má fé a propor unilateralmente contratos de adesão em que o papel do 
consumidor se limitaria à aceitação.

Alteração 156
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Ter em conta apenas a celebração do contrato não parece oferecer, neste caso, grande 
protecção ao consumidor. Na prática, é efectivamente possível que o consumidor assine 
primeiro o contrato e o contrato apenas seja celebrado num momento posterior. Antes da 
assinatura do contrato, o consumidor deve ser, todavia, informado em todo o caso sobre as 
alterações referidas no n.º 2, segundo parágrafo do artigo 4.º. No interesse da coerência com 
o n.º 3 do artigo 4.º, refere-se já aqui a assinatura do contrato. 

Alteração 157
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além das informações referidas 
no n.º 1 do artigo 3.º-A, o contrato deverá 
mencionar:
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a) a identidade e o local de residência das 
partes;
b) a data e o local de conclusão do 
contrato; e
será assinado por ambas as partes.

Or. es

Alteração 158
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Antes da assinatura do contrato, o 
profissional alerta expressamente o 
consumidor para a existência do direito de 
retractação e para a duração do período de 
retractação constante do artigo 5.º, assim 
como para a proibição de pagamentos de 
sinal durante este período, nos termos do 
artigo 6.º.

3. Antes que o contrato seja firme, o 
profissional alerta o consumidor para a 
existência do direito de retractação e para a 
duração do período de retractação 
constante do artigo 5.º, assim como para a 
proibição de pagamentos de sinal durante 
este período, nos termos do artigo 6.º.

As correspondentes cláusulas contratuais 
são assinadas separadamente pelo 
consumidor.

As correspondentes cláusulas contratuais e 
as informações referidas no n.º 1 do 
artigo 3.º-A são assinadas separadamente 
pelo consumidor.

Or. es

Alteração 159
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 4 – número 3-parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Antes da assinatura do contrato, o 
profissional alerta expressamente o 
consumidor para a existência do direito de 
retractação e para a duração do período de 

3. Antes da assinatura do contrato, o 
profissional alerta expressamente o 
consumidor para a existência do direito de 
retractação e para a duração dos períodos
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retractação constante do artigo 5.º, assim 
como para a proibição de pagamentos de 
sinal durante este período, nos termos do 
artigo 6.º.

de retractação constante do artigo 5.º, 
assim como para a proibição de 
pagamentos de sinal durante este período, 
nos termos do artigo 6.º.

Or. fr

Justificação

Por último, tendo em conta as práticas "agressivas", e mesmo a pressão, frequentemente 
utilizadas pelos operadores e denunciadas pelos consumidores, será de toda a utilidade que, 
antes da assinatura do contrato, se preveja, além do período de retractação, um período de 
reflexão em benefício do consumidor.

Alteração 160
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será apenso ao contrato um formulário, 
que figura no anexo VI, destinado a 
facilitar o exercício do direito de 
retractação nos termos do artigo 5.º.

Or. es

Alteração 161
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.° 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O consumidor receberá uma cópia do 
contrato aquando da sua formalização.

Or. es
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Alteração 162
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Sempre que o contrato de utilização 
a tempo parcial de bens móveis e imóveis 
seja financiado mediante empréstimo e o 
profissional tenha sido informado do 
facto, a entrada em vigor do referido 
contrato ficará condicionada a que a 
concessão do empréstimo tenha lugar 
antes do termo do período de retractação 
referido no n.º 1 do artigo 5.º.

Or. es

Alteração 163
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Artigo 4 - n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C.  Quando o contrato de timeshare for 
financiado por um crédito do qual o 
profissional foi informado, o contrato é 
celebrado na condição de esse crédito ser 
concedido, desde que o consumidor não 
possa obter a aprovação do empréstimo 
antes do termo do período de retractação 
a que se refere o n.° 1 do artigo 5.°.

Or. en
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Alteração 164
Anna Hedh

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.°-A
Propostas

As propostas abrangidas pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva devem ser 
válidas, em todos os seus elementos, 
durante pelo menos 48 horas.

Or. sv

Justificação

É frequente os contratos relativos ao timeshare e aos clubes de férias serem negociados no 
âmbito de reuniões comerciais. Nessas reuniões, são propostas aos consumidores "ofertas 
promocionais" se o contrato for celebrado no fim da reunião. Nestas condições, o 
consumidor não tem a possibilidade de obter aconselhamento, nem tempo para avaliar a 
proposta. Prever um período mínimo de validade da proposta permitiria aos consumidores 
interessados escolher com conhecimento de causa, sem impedir que o contrato seja concluído 
em condições menos vantajosas. É plausível que os contratos assinados por operadores 
“sérios” sejam assim mais duradouros e que um menor número de consumidores recorra ao 
direito de retractação.

Alteração 165
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. 

1.  O consumidor dispõe de um prazo de 
catorze dias de calendário para se 
retractar, sem indicação de motivo.
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Se o décimo quarto dia for dia feriado, o 
prazo será prorrogado até ao primeiro dia 
útil seguinte.

Esse período de retractação tem início:
a) No dia da celebração do contrato ou de 
um contrato prévio vinculativo; ou
b) No dia em que o consumidor receber o 
contrato ou um contrato prévio 
vinculativo, se esse dia for posterior à 
data referida na alínea a) supra.

Or. en

Justificação

É necessário que fique clara a duração do período de reflexão. É igualmente necessária uma 
maior harmonização no que respeita ao início do período de retractação. Contudo, as 
disposições relativas à plena harmonização devem ser revistas após a conclusão dos debates 
sobre um eventual instrumento horizontal.

Alteração 166
Arlene McCarth

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.  O consumidor dispõe de um prazo de 
vinte e um dias de calendário para se 
retractar, sem indicação de motivo.

Esse período de retractação tem início:
a) No dia da celebração do contrato ou de 
um contrato prévio vinculativo; ou
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b) No dia em que o consumidor receber o 
contrato ou um contrato prévio 
vinculativo, se esse dia for posterior à 
data referida na alínea a).

Or. en

Justificação

É conveniente que os consumidores que tenham assinado um contrato durante as férias 
tenham a possibilidade de regressar a casa e reflectir sobre a decisão a tomar, a fim de não 
estarem sujeitos a uma eventual pressão de venda. Para o efeito, é preferível um período de 
21 dias.

Alteração 167
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. O consumidor disporá, a contar da data 
de assinatura, por ambas partes, do 
contrato ou do contrato prévio 
vinculativo, de um prazo de catorze dias 
para se retractar, sem indicação de 
motivo, do contrato de utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis, do 
produto de férias de longa duração ou do 
contrato de revenda.

Or. es
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Alteração 168
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. O consumidor tem o direito de se 
retractar, sem indicação de motivo, no 
prazo de catorze dias de calendário.

O prazo de retractação corre a partir
a) do dia da celebração do contrato, ou
b) do dia em que o consumidor recebe o 
contrato ou um contrato preliminar 
vinculativo, se esta data for posterior à 
data referida na alínea a).
Se o décimo quarto dia for dia feriado, o 
prazo será prorrogado até ao primeiro dia 
útil seguinte.

Or. de

Justificação

O prazo de retractação de 14 dias deve correr a partir da data de entrega do contrato ao 
consumidor. Esta entrega pode ter lugar imediatamente após a assinatura do contrato (a) ou 
num momento ulterior. A alínea b) cobre precisamente estes casos. Na prática, existem casos 
em que o consumidor assina o contrato, mas só recebe o contrato oficial posteriormente. 
Seria desproporcionado se o prazo de retractação corresse já a partir do dia da assinatura 
do contrato. 
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Alteração 169
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 1

Texto da Comissão Alteração

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.

11. Os Estados-Membros asseguram que, 
antes da celebração do contrato, o 
consumidor dispõe de um período de 
reflexão de sete dias úteis e, após a 
celebração do contrato, o consumidor tem 
o direito de se retractar, sem indicação de 
motivo, no prazo de catorze dias, 
calculado em dias úteis, a contar da data 
de assinatura do contrato definitivo por 
ambas as partes, mesmo no caso de este ter 
sido precedido por um contrato prévio de 
carácter vinculativo. 

Or. fr

Justificação

Com o intuito de proteger o consumidor, os prazos devem ser calculados em dias úteis, e não 
em dias de calendário. Além disso, este artigo parece prever dois diferentes períodos para o 
exercício do direito de retractação, o que pode originar uma certa confusão para o 
consumidor. Por último, tendo em conta as práticas "agressivas", e mesmo a pressão, 
frequentemente utilizadas pelos operadores e denunciadas pelos consumidores, será de toda 
a utilidade que, antes da assinatura do contrato, se preveja, além do período de retractação, 
um período de reflexão em benefício do consumidor.

Alteração 170
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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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.

Or. pt

Justificação

Fortalecer clareza jurídica e facilitar harmonização.

Alteração 171
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Justificação

Todas as informações devem ser fornecidas ainda antes da celebração do contrato.
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Alteração 172
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 o) 
do anexo I, do anexo II, das alíneas a) a 
g) do anexo IV ou das alíneas a) a k) do 
anexo V, 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.

Or. es

Alteração 173
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 no 
prazo de três meses a contar do dia 
referido no segundo parágrafo, alíneas a) 
ou b), do n.º 1, o período de retractação 
tem início no dia em que o consumidor 
receber as informações.

Or. de

Justificação

A adaptação resulta da alteração relativa ao início do prazo de retractação introduzida no 
n.º 1 do artigo 5º.
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Alteração 174
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 3

Texto da Comissão Alteração

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

Or. pt

Justificação

Fortalecer protecção dos consumidores.

Alteração 175
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de
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Justificação

Todas as informações devem ser fornecidas ainda antes da celebração do contrato.

Alteração 176
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3.  Se as informações constantes das 
alíneas a) a o) do anexo I,  das alíneas a), 
b) e d) do anexo II, das alíneas a) a i) do 
anexo II, das alíneas a) a g) do anexo IV 
ou das alíneas a) a k) do anexo V não 
forem prestadas por escrito ou em 
qualquer outro suporte duradouro, o 
contrato não vincula o consumidor.

Or. en

Justificação

Para conferir ao consumidor o mais elevado nível de protecção, qualquer contrato em que 
falte uma parte integrante não deve vincular o consumidor.

Alteração 177
Arlene McCarthy

Proposta de directiva
Artigo 5 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. Se as informações constantes das alíneas 
a) a o) do anexo I,  das alíneas a), b) e d) 
do anexo II, das alíneas a) a i) do anexo 
II, das alíneas a) a g) do anexo IV ou das 
alíneas a) a k) do anexo V não forem 
prestadas por escrito no prazo de três 
meses a contar da data de assinatura do 
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contrato, considera-se que o contrato não 
vincula o consumidor.

Or. en

Justificação

Para conferir ao consumidor o mais elevado nível de protecção, qualquer contrato em que 
falte uma parte integrante não deve vincular o consumidor.

Alteração 178
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

3. Se as informações constantes das alíneas 
a) a o) do anexo I, do anexo II, das alíneas 
a) a g) do anexo IV ou das alíneas a) a k) 
do anexo V 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 conclusão
do contrato.

Or. es

Alteração 179
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o consumidor pretender exercer o seu
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação, deve, antes da 
expiração do prazo, notificar em papel ou 
noutro suporte duradouro a pessoa cujo 
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no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado. 

nome e endereço constem, para este efeito, 
do contrato e da lista de verificação. 
Entende-se que o prazo foi observado se a 
notificação tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado.

Or. pt

Justificação

Igualdade de critérios tanto para o profissional como para o consumidor.

Alteração 180
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado. 

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação tiver sido 
enviada antes de o prazo ter expirado. 

Or. de

Alteração 181
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
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no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado.

no contrato, por meios que permitam o 
conhecimento do exercício deste direito e 
que possam ser provados nos termos da 
legislação nacional. Entende-se que o 
prazo foi observado se a notificação, desde 
que feita por escrito, tiver sido enviada 
antes de o prazo ter expirado.

Or. es

Justificação

No tocante à notificação do direito de retractação, deveria ser garantida na Directiva a 
liberdade do consumidor quanto à forma como é feita a notificação, desde que seja dado 
conhecimento da mesma e que a esta possa ser comprovada pelos meios estabelecidos no 
direito nacional.

Alteração 182
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado. 

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar o profissional 
ou a pessoa cujo nome e endereço 
constem, para este efeito, no contrato, nos 
termos da alínea p) do anexo I. Entende-se 
que o prazo foi observado se a notificação, 
desde que feita por escrito, tiver sido 
enviada antes de o prazo ter expirado. 

Or. de

Justificação

A referência exclusiva à pessoa indicada no contrato pode ser, na prática, confusa para o 
consumidor. O consumidor está habituado a exercer o seu direito de retractação perante a 
sua contraparte directa, a qual é, na maior parte das vezes, indicada de forma destacada no 
contrato. De acordo com a proposta da Comissão, caso o consumidor exercesse o seu direito 
de retractação perante a sua contraparte directa, não se poderia retirar legalmente do 
contrato.
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Alteração 183
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, notificar a pessoa cujo 
nome e endereço constem, para este efeito, 
no contrato, nos termos da alínea p) do 
anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado.

4. Se o consumidor pretender exercer o seu 
direito de retractação deve, antes da 
expiração do prazo, e de forma susceptível 
de ser provada em conformidade com as 
legislações nacionais, notificar a pessoa 
cujo nome e endereço constem, para este 
efeito, no contrato, nos termos da alínea p) 
do anexo I. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
por escrito, tiver sido enviada antes de o 
prazo ter expirado.

Or. fr

Justificação

A natureza da comunicação do exercício do direito de retractação deve ser precisada a fim 
de permitir que ambas as partes disponham da prova do exercício desse direito.

Alteração 184
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 5

Texto da Comissão Alteração

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 actos a realizar 
imperativamente antes do termo do 
período referido no n.º 1. Essas despesas 

Suprimido
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deverão ser expressamente mencionadas 
no contrato.

Or. pt

Justificação

Fortalecer clareza jurídica e facilitar harmonização.

Alteração 185
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 186
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 5 – número 5

Texto da Comissão Alteração

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 actos a realizar 

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

Or. fr

Justificação

A possibilidade de o consumidor efectuar quaisquer reembolsos ou pagamentos de despesas 
em virtude do facto de ter exercido em tempo útil o direito de retractação desnatura 
manifestamente esse direito, previsto no artigo 5.º e recordado no n.º 3 do artigo 4.º. 
Consequentemente, este artigo deve ser suprimido.

Alteração 187
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, apenas é obrigado a 
reembolsar despesas que sejam devidas a 
autoridades e não sejam reembolsáveis. 
Essas despesas deverão ser expressamente 
mencionadas no contrato. 

Or. de

Justificação

A adaptação é necessária para inviabilizar a actividade de profissionais fraudulentos, 
interessados apenas em assinar contratos e obter o reembolso de custos que não são 
claramente definidos e que variam de Estado-Membro para Estado-Membro. Além disso, a 
alteração visa criar regras europeias uniformes para a questão do reembolso das despesas 
em caso de retractação no domínio do "timeshare".
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Alteração 188
Wolfgang Bulfon

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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 previsto no n.º 3, é obrigado ao 
pagamento da utilização efectiva do 
alojamento.

Or. de

Justificação

A alteração proposta deve ser lida em articulação com a alteração ao n.º 3. A prorrogação 
do prazo por um ano, no caso de faltarem informações sobre o direito de retractação, não 
deve levar a que o consumidor possa utilizar o alojamento a título gratuito. O pagamento da 
utilização efectiva deve, tal como proposto, estabelecer o equilíbrio entre os interesses dos 
consumidores e os interesses dos profissionais do sector.

Alteração 189
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Os Estados-Membros podem 
determinar que o direito de retractação 
não se aplique no caso de declarações de 
consumidores feitas perante uma entidade 
oficial competente, desde que esta 
confirme que os direitos dos 
consumidores previstos no n.º 2 do artigo 
3º foram respeitados.

Or. de

Justificação

Se as declarações do consumidor forem feitas perante uma entidade oficial competente, por 
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exemplo, um notário, os Estados-Membros podem renunciar ao direito de retractação, tendo 
em conta a força legal do contrato e a protecção garantida pela entidade oficial. Ver a 
Directiva 2002/65 e a directiva relativa ao crédito aos consumidores.

Alteração 190
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-B. O contrato de troca poderá ser a 
qualquer momento dissolvido pelo 
consumidor.

Or. es

Justificação

Este mecanismo, juntamente com a resolução automática do contrato de troca prevista no 
n.º 1 do artigo 7.º, é mais eficaz para a protecção ao consumidor que o período de 
retractação de catorze dias que, no contexto de um contrato de troca, não oferece qualquer 
valor ao consumidor de serviços de troca.

Alteração 191
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-C. Os Estados-Membros podem 
determinar que o direito de retractação 
não se aplique no caso de declarações de 
consumidores feitas perante uma entidade 
oficial competente, desde que esta 
confirme que os direitos dos 
consumidores previstos no n.º 2 do artigo 
3º foram respeitados.

Or. de
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Justificação

Caso um Estado-Membro preveja disposições que garantem um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores, esse Estado-Membro deverá poder igualmente adoptar uma 
regulamentação relativa ao direito de retractação, se houver a garantia de que os direitos do 
consumidor são respeitados e tal for confirmado por uma entidade oficial. As especificidades 
do mercado de "timeshare" em cada um dos Estados-Membros podem ser assim melhor 
tomadas em consideração. A formulação inspira-se na Directiva 2002/65/CE, que pode servir 
de modelo.

Alteração 192
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.º.

1. Os Estados-Membros só podem 
autorizar a recepção de depósitos durante 
o período de reflexão se o agente 
autorizado a receber os fundos 
depositados for: 

i) independente do operador/profissional
ii) uma “instituição de crédito” autorizada 
na acepção da primeira Directiva 
77/780/CEE do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 1977, ou um 
advogado/notário inscrito na Ordem dos 
Advogados de um Estado-Membro, e
iii) nos termos de uma convenção escrita,  
obrigado a devolver os fundos ao 
consumidor mediante pedido 
atempado. Na ausência de tais disposições
no direito nacional, 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 
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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.

Or. en

Justificação

Os consumidores deveriam ter o direito de pagar um sinal relativo a uma compra importante 
para reservar o produto da sua escolha, desde que o Estado-Membro em que compram o 
produto disponha de um sistema, independente do vendedor, que permita reter o depósito até 
ao termo de período de rescisão. Este mecanismo assegura a protecção contra qualquer 
fraude por parte do vendedor, mantém os fundos à disposição do consumidor, securiza a 
compra efectuada pelo consumidor e incita o consumidor a compreender o compromisso que 
assumiu ao assinar o contrato.

Alteração 193
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Artigo 6 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.º.

1. Os Estados-Membros só podem 
autorizar a recepção de depósitos durante 
o período de reflexão se o agente 
autorizado a receber os fundos 
depositados for:

i) independente do operador/profissional
ii) uma “instituição de crédito” autorizada 
na acepção da primeira Directiva 
77/780/CEE do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 1977, ou um 
advogado/notário inscrito na Ordem dos 
Advogados ou organização profissional 
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equivalente de um Estado-Membro, e
iii) nos termos de uma convenção escrita,  
obrigado a devolver os fundos ao 
consumidor mediante pedido 
atempado. Na ausência de tais disposições 
no direito nacional, 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.º.

Or. en

Justificação

Os consumidores deveriam ter o direito de pagar um sinal relativo a uma compra para 
reservar o produto da sua escolha, desde que o Estado-Membro em que compram o produto 
disponha de um sistema, independente do vendedor, que permita reter o depósito até ao 
termo de período de rescisão. Este mecanismo assegura a protecção contra fraudes, mantém 
os fundos à disposição do consumidor, securiza a compra e incita o consumidor a 
compreender as suas obrigações contratuais. Assegura igualmente que as únicas entidades 
que podem receber esses depósitos são as instituições bancárias ou os advogados 
autorizados.

Alteração 194
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Epígrafe antes do artigo 6-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Secção 2: Disposições específicas 
relativas aos produtos de férias de longa 
duração.

Or. es
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Alteração 195
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Pagamentos efectuados em matéria de 
produtos de férias de longa duração

O pagamento de um contrato relativo a 
um produto de férias de longa duração, 
cuja duração esteja compreendida entre 
18 meses e 10 anos, será efectuado em 
três pagamentos escalonados e de valor 
igual. O segundo e terceiro pagamento só 
serão efectuados, passados, 
respectivamente, um terço e dois terços da 
duração do contrato. 
O pagamento de um contrato relativo a 
um produto de férias de longa duração 
cuja duração ultrapasse os 10 anos, será 
efectuado em cinco pagamentos 
escalonados de igual valor. O segundo, 
terceiro, quarto e quinto pagamentos 
serão efectuados, passados, 
respectivamente, uma quinta parte, duas 
quintas partes, três quintas partes e 
quatro quintas partes da duração do 
contrato.
Caso, passadas uma terça ou uma quinta 
parte da duração do contrato, o 
consumidor não esteja satisfeito, poderá 
rescindir unilateralmente o contrato sem 
que lhe seja aplicada qualquer 
penalização.

Or. es

Justificação

A imensa maioria dos contratos de produtos de férias de longa duração obrigam o 
consumidor a pagar um montante substancial de dinheiro em troca de benefícios dificilmente 
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quantificáveis. Esta medida permite ao consumidor escalonar o pagamento da quota em 
função dos benefícios por ele obtidos. Caso o consumidor, passadas uma terça ou uma quinta 
parte do contrato, não esteja satisfeito, poderá rescindir unilateralmente o contrato. 

Alteração 196
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Sem prejuízo do direito de retractação 
previsto no artigo 5.º, o consumidor pode 
rescindir unilateralmente um contrato 
relativo a um produto de férias de longa 
duração, sem sofrer qualquer sanção, 
devendo, para o efeito, comunicar a sua 
decisão no prazo de 14 dias a contar da 
data de vencimento do prazo de 
pagamento.
Este direito entende-se sem prejuízo de 
qualquer direito de rescisão do contrato 
decorrente da legislação em vigor.

Or. es

Alteração 197
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 6-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-C
Os fornecedores de produtos de férias de 
longa duração subscrevem um seguro de 
responsabilidade civil para se protegerem 
contra as reclamações dos consumidores 
em caso de não prestação ou de prestação 
deficiente das suas obrigações 
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contratuais.

Or. es

Alteração 198
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 6-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-D
Registo e garantias

1. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para que os 
profissionais que comercializem produtos 
de férias de longa duração necessitem, 
antes de iniciarem a sua actividade, de 
uma autorização administrativa  e estejam 
inscritos no registo criado para o efeito.
2. A fim de garantir a segurança 
financeira do consumidor, os Estados-
Membros adoptarão as medidas 
oportunas para que os profissionais que 
comercializem produtos de férias de longa 
duração subscrevam um seguro de 
responsabilidade profissional adequado à 
natureza e ao alcance do risco ou 
ofereçam uma garantia ou acordo 
semelhante que seja equivalente ou 
comparável, no essencial, quanto à sua 
finalidade. 
3. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para impedir que os 
profissionais que comercializem produtos 
de férias de longa duração possam 
receber a título de quota de filiação ou de 
outra de qualquer taxa semelhante um 
montante superior ao correspondente ao 
pagamento dos serviços do profissional 
para uma prestação anual. 
4. Os Estados-Membros adoptarão as 
medidas necessárias para evitar os prazos 
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excessivamente longos ou as limitações 
que impeçam ou obstem o direito do 
consumidor de rescindir estes contratos.

Or. es

Alteração 199
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Epígrafe antes do artigo 7 (nova)

Texto da Comissão Alteração

Secção 3: Conclusão dos contratos 
vinculados e outras disposições gerais.

Or. es

Alteração 200
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

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. Se o consumidor exercer o seu direito de 
retractação relativamente ao contrato 
principal, qualquer contrato vinculado 
ficará automaticamente dissolvido, sem 
custos para o consumidor.

Or. es
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Alteração 201
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos contratos de troca, 
sempre que o profissional que celebrou o 
contrato receba uma notificação por 
escrito da parte do consumidor solicitando 
a resolução do mesmo, o profissional será 
obrigado a reembolsar os pagamentos 
efectuados pelo consumidor em questão 
pela sua participação no sistema de troca 
num montante proporcional, em função 
do número de meses utilizados no período 
correspondente do contrato.

Or. es

Justificação

Este mecanismo, juntamente com a resolução automática do contrato de troca prevista no n.º 
1 do artigo 7.º, é mais eficaz para a protecção ao consumidor que o período de retractação 
de catorze dias que, no contexto de um contrato de troca, não oferece qualquer valor ao 
consumidor de serviços de troca.

Alteração 202
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se a legislação aplicável ao contrato for 
a legislação de um Estado-Membro, os 
Estados-Membros devem garantir que não 
sejam vinculativas eventuais cláusulas 
contratuais segundo as quais o 
consumidor renuncia aos direitos que lhe 
são conferidos pela presente directiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que, salvo ressalva claramente expressa,
os direitos conferidos aos consumidores 
pela presente Directiva tenham primazia 
sobre as legislações nacionais. 
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Or. es

Alteração 203
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 9 - n.ºs 1 e 2, parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1.  Os Estados-Membros devem assegurar 
a existência de meios adequados e 
eficazes para garantir o cumprimento do 
disposto na presente directiva no interesse 
dos consumidores.

1.  Os Estados-Membros devem assegurar 
e fiscalizar o cumprimento geral do 
presente regulamento pelos respectivos 
profissionais no interesse dos 
consumidores.

2.  Os meios referidos no n.° 1 incluem 
disposições que permitam a um ou mais 
dos seguintes organismos, determinados 
pela legislação nacional, instar, nos termos 
desta, aos tribunais ou órgãos 
administrativos competentes para que 
sejam aplicadas as disposições nacionais 
adoptadas em execução da presente 
directiva:

2.  Um ou mais dos seguintes organismos, 
determinados pela legislação nacional, 
estão habilitados a instar, nos termos 
desta, aos tribunais ou órgãos 
administrativos competentes para que 
sejam aplicadas as disposições nacionais 
adoptadas em execução da presente 
directiva:

Or. en

Alteração 204
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1.  Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas para informar o 
consumidor da legislação nacional de 
transposição da presente directiva e 
encorajam, sempre que for necessário, os 
profissionais a informar o consumidor 
relativamente aos códigos de conduta 
existentes neste domínio.

1.  Os Estados-Membros tomam as 
medidas adequadas para informar o 
consumidor da legislação nacional de 
transposição do presente regulamento.

Os Estados-Membros encorajam a 
elaboração de códigos de conduta e 
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asseguram que, sempre que for necessário, 
os consumidores sejam informados desses
códigos de conduta.

Os Estados-Membros encorajam os 
operadores económicos a criar 
organizações profissionais (europeias) a 
fim de garantir a elaboração e a gestão 
dos códigos de conduta em estreita 
cooperação com as autoridades 
designadas.

Or. en

Alteração 205
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 10 - n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2.  Os Estados-Membros encorajam o 
estabelecimento ou a criação de 
procedimentos adequados e eficazes de 
queixa e de reparação no âmbito da 
resolução extrajudicial dos litígios de 
consumo abrangidos pela presente 
directiva.

2.  Os Estados-Membros encorajam o 
estabelecimento ou a criação de 
procedimentos adequados e eficazes de 
queixa e de reparação no âmbito da 
resolução extrajudicial dos litígios de 
consumo abrangidos pelo presente 
regulamento.

a) Os Estados-Membros devem assegurar 
que as organizações profissionais 
(europeias) ofereçam aos consumidores 
um sistema alternativo de resolução de 
litígios para tratar as queixas. 
b) Os Estados-Membros encorajam e 
apoiam essas organizações profissionais a 
criar à escala europeia uma marca de 
qualidade voluntária que permita aos 
profissionais homologados ostentar uma 
marca oficial do tipo “kite mark” 
aprovada e apoiada pelos Estados-
Membros.

Or. en
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Alteração 206
Joel Hasse Ferreira

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo10º-A
1. Deve ser organizado em cada 
Estado-Membro um registo dos 
profissionais nacionais desse 
Estado-Membro ou que nele exerçam a 
sua actividade.
2. Esse registo deve ser coordenado à 
escala europeia.

Or. pt

Justificação

Para se avançar no sentido de garantir o bom funcionamento do sector em causa, convirá 
que os Estados Membros organizem o registo dos profissionais actuantes no sector, para que 
os consumidores tenham uma garantia suplementar quanto às entidades que efectuam as 
transacções. Convirá que estes registos nacionais tenham características fundamentais 
idênticas de maneira a facilitar o funcionamento desta actividade à escala europeia, 
nomeadamente para defesa dos consumidores e para uma identificação dos profissionais 
oficialmente registados em cada país.

Alteração 207
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 11 – número 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros estabelecem as
sanções adequadas em caso de 
incumprimento, pelo profissional, das 
disposições nacionais adoptadas nos 

1. Os Estados-Membros determinam o 
regime de sanções aplicáveis, incluindo as 
de natureza penal, em caso de 
incumprimento, pelo profissional, das 
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termos da presente directiva. disposições nacionais adoptadas nos 
termos da presente directiva.

Or. fr

Alteração 208
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 13 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão procede à revisão da presente 
directiva, apresentando o respectivo 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, o mais tardar, cinco anos após a 
data de aplicação das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva.

A Comissão procede à revisão do presente 
regulamento, apresentando o respectivo 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho, o mais tardar, três anos após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

A fim de garantir que as disposições do regulamento possam ser integradas no eventual 
debate sobre um instrumento horizontal relativo à protecção dos consumidores é conveniente 
proceder a uma revisão atempada.

Alteração 209
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – título

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A

Or. es
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Alteração 210
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes da alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

I. Informações acerca do profissional

Or. es

Alteração 211
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado.

a) A identidade e a residência do 
profissional;

Or. es

Alteração 212
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe após a alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

II. Informações acerca dos direitos 
adquiridos

Or. es
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Alteração 213
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. es

Alteração 214
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Os serviços (por exemplo, electricidade, 
água, conservação, remoção de lixos) a 
que o consumidor tem ou terá direito e 
quais as condições de aquisição desse 
direito;

Suprimido

Or. es
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Alteração 215
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) As instalações comuns, tais como 
piscina, sauna, etc., a que o consumidor 
tem ou terá eventualmente direito e, 
sempre que for necessário, quais as 
condições de aquisição desse direito.

Suprimido

Or. es

Alteração 216
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. es

Alteração 217
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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que se justifique, informação sobre 
eventuais encargos, hipotecas, servidões 
ou quaisquer outras garantias que 
onerem o direito de propriedade relativo 
ao alojamento.

Or. es

Alteração 218
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Se o contrato previr direitos de 
ocupação de um alojamento seleccionado 
entre um conjunto de alojamentos, 
informações sobre qualquer tipo de 
restrição à possibilidade de o consumidor 
ocupar, em qualquer momento, qualquer 
alojamento desse conjunto;

Or. es

Alteração 219
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes da nova alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

III. Informações acerca dos bens

Or. es
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Alteração 220
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) 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.

Or. es

Alteração 221
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-C) Os serviços (por exemplo, 
electricidade, água, conservação, remoção 
de lixos) a que o consumidor tem ou terá 
direito e quais as condições de aquisição 
desse direito;

Or. es
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Alteração 222
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-D) Sempre que se justifique, as 
instalações comuns, tais como piscina, 
sauna, etc., a que o consumidor tem ou 
terá eventualmente direito e quais as 
condições de aquisição desse direito;

Or. es

Alteração 223
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes da nova alínea h-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

IV. Informações acerca dos custos

Or. es

Alteração 224
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-E) O preço a pagar pelo consumidor;

Or. es
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Alteração 225
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-F) Uma estimativa do montante a pagar 
pelo consumidor pelos serviços (por 
exemplo, electricidade, água, 
manutenção);

Or. es

Alteração 226
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-G) Sempre que se justifique, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pelas instalações comuns, tais 
como piscina ou sauna, a que o 
consumidor tem ou terá eventualmente 
acesso;

Or. es

Alteração 227
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-H) Uma descrição exacta do modo 
como todas as despesas ligadas ao 
contrato de timeshare serão calculadas; 
de como estas despesas serão afectadas ao 
consumidor e de como e quando as 
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mesmas poderão ser aumentadas; o 
método utilizado para calcular o 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 e 
manutenção);

Or. es

Alteração 228
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-I (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-I) Sempre que se justifique, informação 
sobre eventuais encargos, hipotecas, ou 
quaisquer outras garantias ligadas à 
propriedade do bem;

Or. es

Alteração 229
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-J) Uma declaração segundo a qual o 
consumidor não será exposto a outros 
encargos ou obrigações que não sejam os 
especificados no contrato;

Or. es
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Alteração 230
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes da nova alínea h-L) (nova)

Texto da Comissão Alteração

V. Direito de retractação e rescisão do 
contrato

Or. es

Alteração 231
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-L) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-L) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa 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.

Or. es

Alteração 232
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-M) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-M) Indicação da entidade a quem deve 
ser enviada a notificação de retractação, 
bem como do modo segundo o qual se 
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deve processar o envio;

Or. es

Alteração 233
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-N) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-N) Condições de rescisão do contrato, 
consequências desta rescisão e 
informações sobre uma eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos decorrentes da rescisão;

Or. es

Alteração 234
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-O) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-O) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período de 
retractação, em conformidade com os n.ºs 
1 a 3 do artigo 5.º.

Or. es
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Alteração 235
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – Epígrafe antes da nova alínea h-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

VI. Informações adicionais

Or. es

Alteração 236
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-P) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-P) Informações sobre o modo como se 
prevê a conservação e manutenção da 
propriedade e a sua administração, 
incluindo de que modo o consumidor 
poderá influenciar e participar nas 
decisões relativas a estas questões;

Or. es

Alteração 237
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-Q) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-Q) Eventual possibilidade de aderir a 
um sistema de troca ou de revenda dos 
direitos contratuais, informações acerca 
dos sistemas relevantes e uma indicação 
dos custos relativos à revenda e troca 
através destes sistemas;
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Or. es

Alteração 238
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-R) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-R) Indicação das línguas disponíveis 
para comunicação pós-venda relacionada 
com o contrato, por exemplo, referente a 
decisões de gestão, aumento das despesas 
e tratamento de pedidos de informação e 
queixas;

Or. es

Alteração 239
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-S) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-S) Se o profissional foi signatário de um 
código de conduta e informações sobre 
esses códigos;

Or. es

Alteração 240
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea h-T) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-T) Sempre que possível, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
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extrajudicial dos litígios;

Or. es

Alteração 241
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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 utilizado 
para calcular o 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 e 
manutenção); 

Suprimido

Or. es

Alteração 242
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es
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Alteração 243
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

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. 

Suprimido

Or. es

Alteração 244
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
o contrato, por exemplo, referente a 
decisões de gestão, aumento das despesas 
e tratamento de pedidos de informação e 
queixas.

Suprimido

Or. es

Alteração 245
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 

Suprimido
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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. 

Or. es

Alteração 246
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Anexo I – alínea m

Texto da Comissão Alteração

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 consequências de 
tal retractação.

m) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, 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 consequências de 
tal retractação.

Or. fr

Justificação

A possibilidade de o consumidor efectuar quaisquer reembolsos ou pagamentos de despesas 
em virtude do facto de ter exercido em tempo útil o direito de retractação desvirtua 
manifestamente esse direito, previsto no artigo 5.º e recordado no n.º 3 do artigo 4.º. 
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Alteração 247
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo I – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A)  As condições para rescindir o 
contrato, as consequências da rescisão do 
contrato e informações sobre a eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos ocasionados pela 
rescisão.

Or. en

Justificação

É necessário acrescentar nos anexos I, III e IV uma menção que obrigue o profissional a 
informar os consumidores das obrigações específicas decorrentes da natureza do direito 
adquirido. A título de exemplo, em alguns países são impostas restrições suplementares aos 
consumidores que, ao adquirirem o direito de utilização a tempo parcial de um bem imóvel, 
se tornam sócios de sociedades de atribuição de imóveis em timeshare.

Alteração 248
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período de 
retractação, em conformidade com os n.ºs 
1 a 3 do artigo 5.º.

Suprimido

Or. es
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Alteração 249
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

o) Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio.

Suprimido

Or. es

Alteração 250
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. es

Alteração 251
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo I – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

Suprimido

Or. es
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Alteração 252
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo I – alínea q-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

q-A) Uma advertência em relação ao facto 
de que, nos termos do direito 
internacional privado em vigor a nível 
comunitário, se o contrato for celebrado 
noutro Estado-Membro, a legislação 
aplicável e o tribunal competente podem 
não ser os do país do contratante.

Or. en

Justificação

Por ser difícil pedir ao profissional que a priori indique ao consumidor a legislação aplicável 
e o tribunal competente, é conveniente acrescentar nos anexos I, II, IV e V uma nova 
informação que chame a atenção do consumidor para o facto de que a legislação que rege o 
contrato e o tribunal competente podem não ser os do local de conclusão do contrato e do 
país de residência, por força das normas de direito internacional privado em vigor a nível 
comunitário (Roma I). Foi inserida uma advertência semelhante noutras directivas.

Alteração 253
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo II – título

Texto da Comissão Alteração

Exigências adicionais relativas a 
alojamentos ainda em construção, na 
acepção do artigo 3.º

Exigências adicionais relativas a 
alojamentos ainda em construção, na 
acepção do artigo 3.º-A

Or. es
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Alteração 254
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo II – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Grau de acabamento do alojamento e 
dos serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas).

a) Grau de acabamento do alojamento e
dos serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas); e quaisquer outras 
prestações a que o consumidor tenha 
acesso;

Or. es

Alteração 255
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo II – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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) o prazo de acabamento do alojamento e 
dos serviços que garantem o seu pleno 
funcionamento (gás, electricidade, água e 
ligações telefónicas); e quaisquer outras 
prestações a que terá acesso o 
consumidor;

Or. es

Alteração 256
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo II – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se se tratar especificamente de um bem 
imóvel, o número da licença de construção 
e o nome e endereço completo da ou das 

c) Sempre que necessário, o número da 
licença de construção e o nome e endereço 
completo da ou das autoridades 
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autoridades competentes na matéria. competentes na matéria, se o contrato 
disser especificamente respeito a um bem 
imóvel;

Or. es

Alteração 257
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo II – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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) Quando pertinente, 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.

Or. es

Alteração 258
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – título

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 
3.º

Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A

Or. es
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Alteração 259
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes da alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

I. Informações acerca do profissional 

Or. es

Alteração 260
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado.

a) A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico;

Or. es

Alteração 261
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes da alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

II. Informações acerca do direito 
adquirido

Or. es
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Alteração 262
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Natureza exacta e conteúdo do direito 
que é objecto do contrato e uma descrição 
exacta dos direitos conferidos ao 
consumidor pelo contrato, incluindo 
qualquer restrição da possibilidade do 
consumidor beneficiar desses direitos 
(disponibilidade limitada, ofertas ou 
descontos específicos);

Or. es

Alteração 263
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Preço a pagar pelo consumidor; d) Preço a pagar pelo consumidor, 
incluindo quaisquer custos recorrentes;

Or. es

Alteração 264
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação pós-venda relacionada com 
o contrato, por exemplo, referente ao 
tratamento de pedidos de informação e 
queixas.

Suprimido
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Or. es

Alteração 265
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes da alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

III. Direito de retractação e rescisão do 
contrato

Or. es

Alteração 266
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) 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.

g) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação; quando pertinente, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e de outros contratos ligados ao 
contrato na eventualidade de haver 
retractação; informações acerca das 
consequências de tal retractação.

Or. es
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Alteração 267
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Anexo III – alínea g

Texto da Comissão Alteração

g) 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 ter sido exercido o 
direito de retractação; informações acerca 
das consequências de tal retractação.

g) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa 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; informações acerca 
das consequências de tal retractação.

Or. fr

Justificação

A possibilidade de o consumidor efectuar quaisquer reembolsos ou pagamentos de despesas 
em virtude do facto de ter exercido em tempo útil o direito de retractação desvirtua 
manifestamente esse direito, previsto no artigo 5.º e recordado no n.º 3 do artigo 4.º.

Alteração 268
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período de 
retractação, em conformidade com os n.ºs 
1 a 3 do artigo 5.º.

Suprimido

Or. es
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Alteração 269
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Condições para a rescisão do 
contrato, consequências dessa rescisão e 
informações sobre uma eventual 
responsabilidade do consumidor por 
qualquer custo decorrente da rescisão do 
contrato;

Or. es

Alteração 270
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-B) Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período de 
retractação, em conformidade com os n.ºs 
1 a 3 do artigo 5.º.

Or. es

Alteração 271
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – Epígrafe antes da nova alínea h-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

IV. Informações complementares

Or. es
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Alteração 272
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea h-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-C) Indicação das línguas disponíveis 
para comunicação pós-venda relacionada 
com o contrato, por exemplo, referente ao 
tratamento de pedidos de informação e 
queixas;

Or. es

Alteração 273
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo III – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) As condições para rescindir o 
contrato, as consequências da rescisão do 
contrato e informações sobre a eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos ocasionados pela 
rescisão.

Or. en

Justificação

É necessário acrescentar nos anexos I, III e IV uma menção que obrigue o profissional a 
informar os consumidores das obrigações específicas decorrentes da natureza do direito 
adquirido. A título de exemplo, em alguns países são impostas restrições suplementares aos 
consumidores que, ao adquirirem o direito de utilização a tempo parcial de um bem imóvel, 
se tornam sócios de sociedades de atribuição de imóveis em timeshare.
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Alteração 274
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

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

j) Se o profissional for signatário de 
códigos de conduta, informações sobre 
esses códigos;

Or. es

Alteração 275
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo III – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

k) Sempre que se justifique, informações 
sobre a possibilidade de resolução 
extrajudicial dos litígios.

Or. es

Alteração 276
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo III – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) Uma advertência em relação ao facto 
de que, nos termos do direito 
internacional privado em vigor a nível 
comunitário, se o contrato for celebrado 
noutro Estado-Membro, a legislação 
aplicável e o tribunal competente podem 
não ser os do país do contratante.

Or. en
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Justificação

Por ser difícil pedir ao profissional que a priori indique ao consumidor a legislação aplicável 
e o tribunal competente, é conveniente acrescentar nos anexos I, II, IV e V uma nova 
informação que chame a atenção do consumidor para o facto de que a legislação que rege o 
contrato e o tribunal competente podem não ser os do local de conclusão do contrato e do 
país de residência, por força das normas de direito internacional privado em vigor a nível 
comunitário (Roma I). Foi inserida uma advertência semelhante noutras directivas.

Alteração 277
Bill Newton Dunn

Proposta de directiva
Anexo III – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) Informações acerca do inventário do 
vendedor em cada complexo turístico 
publicitado; número de reduções 
disponíveis em cada ano/estação; número 
de vezes que o vendedor vendeu e espera 
vender o produto; duração dos contratos 
entre o vendedor e os complexos 
turísticos/empresas de turismo; 
possibilidades e modalidades de reserva 
no âmbito do sistema; e um conjunto de 
exemplos de possibilidades de reserva 
concretas.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma clarificação sobre a qualidade e o alcance dos contratos relativos a um 
produto de férias de longa duração, o consumidor não poderá saber se alguma vez poderá 
tirar proveito desse produto ou se o produto é de facto interessante. À semelhança do 
timeshare e das novas exigências de publicidade em matéria de troca previstas no (novo) 
anexo V, as exigências de publicidade sobre os produtos de férias de longa duração devem 
incluir informações práticas sobre a natureza exacta do produto proposto. A proposta actual 
não prevê essa obrigação.
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Alteração 278
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Anexo III – alínea k-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-C) Informações acerca do inventário do 
vendedor em cada complexo turístico 
publicitado; número de reduções 
disponíveis em cada ano/estação; número 
de vezes que o vendedor vendeu e espera 
vender o produto; duração dos contratos 
entre o vendedor e os complexos 
turísticos/empresas de turismo; 
possibilidades e modalidades de reserva 
no âmbito do sistema; e um conjunto de 
exemplos de possibilidades de reserva 
concretas.

Or. en

Justificação

Na ausência de uma clarificação sobre a qualidade e o alcance dos contratos relativos a um 
produto de férias de longa duração, o consumidor não poderá saber se alguma vez poderá 
tirar proveito desse produto ou se o produto é de facto interessante. À semelhança do 
timeshare e das novas exigências de publicidade em matéria de troca previstas no (novo) 
anexo V, as exigências de publicidade sobre os produtos de férias de longa duração devem 
incluir informações práticas sobre a natureza exacta do produto proposto. A proposta actual 
não prevê essa obrigação.

Alteração 279
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV - título

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.º-A

Or. en
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Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 280
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – subtítulo (antes da alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 281
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado.

a) A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
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disposições da directiva.

Alteração 282
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – subtítulo (depois da alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
SERVIÇOS PRESTADOS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 283
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B)  Uma descrição exacta dos serviços a 
prestar ao abrigo do contrato (por 
exemplo, comercialização);

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 284
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – subtítulo (antes da alínea b) (novo)

Texto da Comissão Alteração

III. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 285
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c)  Uma declaração segundo a qual o 
consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 286
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d)  Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 
exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 287
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – subtítulo (antes da alínea e) (novo)

Texto da Comissão Alteração

IV. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.



PE402.647v02-00 108/127 AM\710424PT.doc

PT

Alteração 288
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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 ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação.

e)  Informações acerca do direito de 
retractação do contrato de revenda e 
consequências dessa retractação.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 289
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea e

Texto da Comissão Alteração

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 ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação.

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação.

Or. fr
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Justificação

A possibilidade de o consumidor efectuar quaisquer reembolsos ou pagamentos de despesas 
em virtude do facto de ter exercido em tempo útil o direito de retractação desvirtua 
manifestamente esse direito, previsto no artigo 5.º e recordado no n.º 3 do artigo 4.º.

Alteração 290
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A)  As condições para rescindir o 
contrato, as consequências da rescisão do 
contrato e informações sobre a eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos ocasionados pela 
rescisão.

Or. en

Justificação

É necessário acrescentar nos anexos I, III e IV uma menção que obrigue o profissional a 
informar os consumidores das obrigações específicas decorrentes da natureza do direito 
adquirido. A título de exemplo, em alguns países são impostas restrições suplementares aos 
consumidores que, ao adquirirem o direito de utilização a tempo parcial de um bem imóvel, 
se tornam sócios de sociedades de atribuição de imóveis em timeshare.

Alteração 291
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f)  Informação acerca da proibição de 
pagamento de sinal, até a própria venda 
ter tido lugar, ou até o contrato de 
revenda ter sido resolvido.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 292
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g)  Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio.

g)  Elementos que indiquem a entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como o modo segundo o 
qual se deve processar o envio.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 293
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) As condições para rescindir o 
contrato, as consequências da rescisão do 
contrato e informações sobre a eventual 
responsabilidade do consumidor por 
quaisquer custos ocasionados pela 
rescisão.

Or. en
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Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 294
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B)  Informação acerca da proibição de 
pagamento de sinal, até a própria venda 
ter tido lugar, ou até o contrato de 
revenda ter sido resolvido.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 295
Toine Manders

Proposta de directiva
Anexo IV – subtítulo (depois da alínea g-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

V. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 296
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C)  Indicação das línguas disponíveis 
para comunicação com o profissional, por 
exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 297
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

h)  Se o profissional for signatário de
códigos de conduta, informações acerca 
desses códigos.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas
disposições da directiva.
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Alteração 298
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i)  Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

i)  Se aplicável, informações acerca da
possibilidade de resolução extrajudicial de 
litígios.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 299
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo IV – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A)  Uma advertência em relação ao facto 
de que se o contrato for celebrado noutro 
Estado-Membro, a legislação aplicável e o 
tribunal competente podem não ser os do 
país do contratante, em conformidade 
com as normas de direito internacional 
privado em vigor a nível comunitário.

Or. en

Justificação

Por ser difícil pedir ao profissional que a priori indique ao consumidor a legislação aplicável 
e o tribunal competente, é conveniente acrescentar nos anexos I, II, IV e V uma nova 
informação que chame a atenção do consumidor para o facto de que a legislação que rege o 
contrato e o tribunal competente podem não ser os do local de conclusão do contrato e do 
país de residência, por força das normas de direito internacional privado em vigor a nível 
comunitário (Roma I). Foi inserida uma advertência semelhante noutras directivas.
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Alteração 300
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V - título

Texto da Comissão Alteração

Informações referidas no n.º 2 do artigo 3.º Informações referidas no n.º 1 do artigo 
3.°-A

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 301
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (antes da alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

I. INFORMAÇÕES ACERCA DO 
PROFISSIONAL

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 302
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a)  A identidade e a residência das partes, 
incluindo informações específicas acerca 
do estatuto jurídico do profissional no 
momento da assinatura do contrato, as 
assinaturas das partes e a data e local em 
que o contrato foi assinado.

a)  A identidade e a residência do 
profissional e o seu estatuto jurídico.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 303
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (antes da alínea b) (novo)

Texto da Comissão Alteração

II. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
DIREITOS ADQUIRIDOS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 304
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 305
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c)  Descrição adequada dos bens e sua 
localização; sempre que o contrato se 
referir a um alojamento que não um bem 
imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.

c)  Explicação acerca do funcionamento 
do sistema de trocas; possibilidades e 
modalidades de troca e indicação do 
número de complexos turísticos 
disponíveis e do número de membros 
filiados no sistema de trocas, incluindo 
quaisquer restrições quanto à 
disponibilidade de um determinado 
alojamento seleccionado pelo 
consumidor, resultantes por exemplo de 
períodos de forte procura e/ou da eventual 
necessidade de reservar com grande 
antecedência, e indicação de quaisquer 
restrições dos direitos de timeshare 
adstritas ao sistema de trocas pelo 
consumidor, incluindo, se for caso disso, 
restrições com base no número de pontos 
atribuídos ao consumidor ou por ele 
detidos e um conjunto de exemplos de 
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possibilidades de troca concretas;

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 306
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (depois da alínea d) (novo)

Texto da Comissão Alteração

III. INFORMAÇÕES ACERCA DAS 
PROPRIEDADES

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 307
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A)  Descrição adequada dos bens e sua 
localização; sempre que o contrato se 
referir a um alojamento que não um bem 
imóvel, uma descrição adequada do 
alojamento e das respectivas instalações.

Or. en
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Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 308
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (depois da alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

IV. INFORMAÇÕES ACERCA DOS 
CUSTOS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 309
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e)  O preço a pagar pelo consumidor pela 
filiação no sistema de trocas, as eventuais 
taxas de renovação e o preço corrente a 
pagar pela troca.
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Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 310
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A)  Informações acerca da obrigação 
que incumbe ao profissional, antes da 
realização de uma troca, de fornecer 
indicações exactas sobre cada troca 
proposta e sobre quaisquer encargos 
adicionais que o consumidor tenha de 
suportar no âmbito da troca.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 311
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

f)  Uma declaração segundo a qual o 
consumidor não terá de suportar quaisquer 
outras despesas ou obrigações além das 
estabelecidas no contrato;
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Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 312
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g)  Indicação das línguas disponíveis para 
comunicação com o profissional, por 
exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 313
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h)  Explicação acerca do funcionamento 
do sistema de trocas; possibilidades e 
modalidades de troca e indicação do 
número de complexos turísticos 
disponíveis e do número de membros 
filiados no sistema de trocas e um 
conjunto de exemplos de possibilidades de 
troca concretas.

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 314
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (depois da alínea i) (novo)

Texto da Comissão Alteração

V. DIREITO DE RETRACTAÇÃO E 
RESCISÃO DO CONTRATO

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 315
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

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 

i)  Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação; se aplicável, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e do contrato acessório ligado ao 
contrato na eventualidade de haver 
retractação e consequências dessa rescisão.
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e do contrato acessório ligado ao contrato 
na eventualidade de haver retractação; 
informações acerca das consequências de 
tal retractação.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 316
Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Anexo V – alínea i

Texto da Comissão Alteração

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.

Informações acerca do exercício do direito 
de retractação e consequências dessa 
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.

Or. fr

Justificação

A possibilidade de o consumidor efectuar quaisquer reembolsos ou pagamentos de despesas 
em virtude do facto de ter exercido em tempo útil o direito de retractação desvirtua 
manifestamente esse direito, previsto no artigo 5.º e recordado no n.º 3 do artigo 4.º. 
Consequentemente, este artigo deve ser suprimido.
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Alteração 317
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) Elementos que indiquem a entidade a 
quem deve ser enviada a notificação de 
retractação, bem como o modo segundo o 
qual se deve processar o envio.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 318
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j)  Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período 
durante o qual o consumidor tem o direito 
de se retractar, em conformidade com os 
n.º 1 a 3 do artigo 5.º.

j)  Informações acerca da proibição de 
pagamentos de sinal durante o período 
durante o qual o consumidor tem o direito 
de se retractar, em conformidade com os 
n.ºs 1 a 3 do artigo 5.°.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 319
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – subtítulo (depois da alínea j) (novo)

Texto da Comissão Alteração

VI. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 320
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k)  Indicação da entidade a quem deve ser 
enviada a notificação de retractação, bem 
como do modo segundo o qual se deve 
processar o envio.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 321
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A)  Indicação das línguas disponíveis 
para comunicação com o profissional, por 
exemplo, referente ao tratamento de 
pedidos de informação e queixas.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 322
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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

l)  Se o profissional for signatário de
códigos de conduta, informações acerca 
desses códigos.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.
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Alteração 323
Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Proposta de directiva
Anexo V – alínea m)

Texto da Comissão Alteração

m)  Possibilidade de resolução extrajudicial 
de litígios.

m)  Se aplicável, informações acerca da 
possibilidade de resolução extrajudicial de 
litígios.

Or. en

Justificação

Esta alteração adapta o anexo IV em consonância com as alterações introduzidas nas 
disposições da directiva.

Alteração 324
Jacques Toubon

Proposta de directiva
Anexo V – alínea m-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

m-A)  Uma advertência em relação ao 
facto de que, nos termos do direito 
internacional privado em vigor a nível 
comunitário, se o contrato for celebrado 
noutro Estado-Membro, a legislação 
aplicável e o tribunal competente podem 
não ser os do país do contratante.

Or. en

Justificação

Por ser difícil pedir ao profissional que a priori indique ao consumidor a legislação aplicável 
e o tribunal competente, é conveniente acrescentar nos anexos I, II, IV e V uma nova 
informação que chame a atenção do consumidor para o facto de que a legislação que rege o 
contrato e o tribunal competente podem não ser os do local de conclusão do contrato e do 
país de residência, por força das normas de direito internacional privado em vigor a nível 
comunitário (Roma I). Foi inserida uma advertência semelhante noutras directivas.
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