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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

referente ao Livro Verde sobre a Revisão do Acervo relativo à Defesa do Consumidor
(2007/2010(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta o Livro Verde sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor 
(COM(2006)0744) e o Compêndio de Direito Comunitário do Consumo – Análise 
Comparativa1 ,

– Tendo em conta a legislação comunitária em vigor no domínio da protecção do 
consumidor, do comércio electrónico e do desenvolvimento da sociedade da informação,

– Tendo em conta a sua Resolução, de 23 de Março de 2006, sobre o direito europeu dos 
contratos e a revisão do acervo: o caminho a seguir2, a sua Resolução, de 7 de Setembro 
de 2006, sobre o direito europeu dos contratos3, e a sua Resolução, de … de Junho de 
2007, sobre a confiança dos consumidores no ambiente digital,

– Tendo em conta a audição pública sobre a revisão do acervo comunitário em matéria de 
protecção dos consumidores europeus, que se realizou no Parlamento Europeu em 10 de 
Abril de 2007,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, assim como os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2007),

A. Considerando que 48% dos retalhistas se encontram preparados para efectuar transacções 
transfronteiras, mas que só 29% o fazem realmente; que 43% dos retalhistas crêem que as 
suas vendas transfronteiras aumentariam se as disposições constantes das leis que regem 
as transacções com os consumidores fossem as mesmas em toda a União Europeia4,

B. Considerando que metade (50%) dos Europeus têm uma atitude de desconfiança mais 
acentuada em relação às aquisições transfronteiras do que às que efectuam no mercado 
nacional; que mais de dois terços (71%) crêem ser mais difícil solucionar certos 
problemas no caso de aquisições transfronteiras, como os que se prendem com queixas, 
devolução de mercadorias, reduções de preços ou garantias5,

C. Considerando que o principal objectivo da revisão em apreço consiste em obter a 
instituição de um verdadeiro mercado interno dos consumidores, assegurando 
simultaneamente o equilíbrio entre um nível elevado de protecção destes últimos e a 
competitividade das empresas; que, deste modo, se torna necessária uma abordagem 
equilibrada, que não antagonize interesses de consumidores e agentes económicos,

  
1 http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/acquis/comp_analysis_en.pdf.
2 JO C 292 E de 1.12.2006, p. 109.
3 JO C 305 E de 14.12.2006, p. 247.
4 Atitude das empresas perante as vendas transfronteiras e a protecção dos consumidores, Eurobarómetro, 
Dezembro de 2006.
5 Protecção dos consumidores no mercado interno, Eurobarómetro, Setembro de 2006.
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D. Considerando a necessidade de simplificar e tornar coerentes entre si as várias directivas 
comunitárias, atento o facto de a regulamentação existente se encontrar fragmentada; 
considerando ainda a necessidade de modernizar a legislação comunitária em matéria de 
protecção dos consumidores, a fim de atender à rápida evolução do mercado, que se 
manifesta, em particular, com a aparição de novas modalidade de realização de 
transacções, como sejam o comércio electrónico e os leilões em linha,

E. Considerando, no intuito de intensificar a confiança dos Europeus no mercado interno, a 
necessidade de prover maior segurança jurídica, tanto a consumidores como a operadores 
económicos, bem como de assegurar a aplicação factual da legislação vigente,

F. Considerando a oportunidade de manter determinadas regras nacionais, às quais os 
consumidores declaram estar muito apegados, nomeadamente porque lhes conferem um 
nível de protecção particularmente elevado ou correspondem a tradições específicas; 
considerando ainda a necessidade de adoptar uma abordagem prudente em matéria de 
harmonização, tendo em conta o escasso recuo de que dispõe o legislador comunitário em 
matéria de aplicação de directivas baseadas na harmonização máxima, como a Directiva 
relativa às práticas comerciais desleais,

I. Âmbito de aplicação da revisão do acervo

1. Preconiza que a Directiva relativa ao comércio electrónico, bem como as Directivas 
relativas aos serviços financeiros à distância, ao crédito ao consumo e às práticas 
comerciais desleais sejam incluídas no âmbito da revisão em apreço, na medida em que, 
globalmente consideradas, interagem entre si, constituindo individualmente uma parte do 
dispositivo europeu de protecção do consumidor.

II. Abordagem legislativa genérica

1. Opção por uma abordagem mista

2. Exprime a sua preferência pela adopção de uma abordagem mista, isto é, de um 
instrumento transversal que, se necessário, será conjugado com uma acção de natureza 
vertical, o que deverá assegurar que seja conferida coerência à legislação existente, 
agregando um certo número de questões comuns a todas as directivas; crê que, não 
obstante, determinadas questões continuam a ser inerentes a determinadas matérias, pelo 
que se impõe manter directivas de natureza sectorial;

2. Âmbito de aplicação do instrumento transversal

3. Considera que o instrumento transversal deveria ser aplicado com a maior amplitude 
possível a todos os contratos celebrados com consumidores, sejam as transacções 
nacionais ou transfronteiras, a fim de evitar a introdução de um elemento que venha 
acrescer a complexidade e impor ao consumidor regimes jurídicos diferentes, consoante a 
natureza da transacção;

3. Grau de harmonização
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4. Recorda que o método da harmonização não deve culminar numa diminuição do nível de 
protecção dos consumidores que lograram obter certos dispositivos nacionais; 

5. Sugere que o instrumento transversal radique no princípio da harmonização máxima, na 
medida em que este instrumento comporta somente conceitos e regras relativamente aos 
quais se convencionou que existiria uma concertação total no interesse comum de 
consumidores e operadores económicos;

6. Sugere que os instrumentos sectoriais radiquem no princípio da harmonização mínima, 
com excepção daqueles que tenham já sido adoptados com base na harmonização 
máxima, como a Directiva relativa às práticas comerciais desleais;

7. Preconiza, no que respeita aos domínios que não tenham sido harmonizados, que o 
consumidor beneficie das disposições imperativas da lei do seu local de residência
habitual, sem prejuízo da aplicação das convenções internacionais em matéria de colisão 
de leis, e, em particular, da Convenção de Roma, de 19 de Junho de 1980, sobre a Lei 
Aplicável às Obrigações Contratuais, denominada “Roma I”;

III. Teor do instrumento transversal

1. Definições de consumidor e de profissional

8. Considera que as definições de « consumidor » e de « profissional » não são coerentes no 
quadro da legislação comunitária, nem das legislações nacionais, tornando-se essencial 
clarificar estes conceitos no âmbito do instrumento transversal, porquanto determinam o 
campo de aplicação do direito do consumo;

9. Considera essencial a necessidade de definir como "consumidor" qualquer pessoa 
singular que aja com finalidades que não se enquadrem no âmbito da sua actividade 
profissional; considera ainda necessário definir como "profissional" qualquer pessoa que 
aja no quadro da sua actividade profissional. 

10. Pronuncia-se a favor de que a protecção dos consumidores seja extensível aos contratos 
entre particulares, desde que um dos co-contratantes aja por intermédio de um 
profissional no intuito de beneficiar das competências técnicas e jurídicas desse 
intermediário;

2. Cláusula geral de boa fé e de lealdade

11. Opõe-se à inserção de uma cláusula geral de boa fé e lealdade que se aplique aos 
contratos de consumo no âmbito do instrumento transversal, já que estes conceitos devem 
ser definidos a nível europeu, no quadro mais genérico do direito europeu dos contratos;

3. Cláusulas abusivas

3.1 Âmbito de aplicação

12. Considera oportuno, em determinados casos, aplicar as regras relativas às clausulas 
abusivas às cláusulas que tenham sido alvo de negociação individual, a fim de proteger os 
consumidores que não possuam o mesmo conhecimento do mercado que os profissionais;
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3.2 Lista das cláusulas

13. Considera, no intuito de intensificar a confiança dos consumidores no mercado interno, 
que conviria instaurar um dispositivo mais protector - conservando simultaneamente uma
margem de flexibilidade - com três categorias de cláusulas, designadamente, cláusulas 
proibidas (lista negra), cláusulas presumivelmente abusivas (lista cinzenta) e outras
cláusulas, cujo carácter abusivo o consumidor poderia demonstrar por via de acção em 
justiça;

3.3 Alcance da avaliação do carácter abusivo

14. Subscreve o princípio de tornar extensível a avaliação do carácter abusivo a todas as 
cláusulas principais do contrato, incluindo aquelas que incidem no objecto principal do 
contrato e na adequação do preço;

4. Efeitos contratuais decorrentes da ausência de comunicação de informações 

15. Considera, no presente estádio, que se torna complexo determinar uma regulamentação 
geral na matéria que tenha em conta as características de cada contrato;

5. Direito de rescisão

5.1 Vigência e modalidades de cálculo do prazo 

16. Frisa a necessidade de unificar as modalidades de cálculo do prazo, privilegiando o modo 
de cálculo assente no calendário civil, a fim de intensificar a segurança jurídica das 
transacções; considera ainda necessário que o momento em que o prazo começa a correr 
fique consignado como aquele em que o consumidor se encontra habilitado a exprimir o
seu consentimento livre e esclarecido, isto é, quando o consumidor possui em mãos o 
bem;

17. Crê, no entanto, que a duração do prazo não deve ser unificada, dado que estes prazos 
correspondem a objectivos diferentes, que justificam a existência de diferentes períodos 
de duração dos prazos, e por existirem tradições diferenciadas nos Estados-Membros, às 
quais estes últimos declaram estar apegados;

5.2 Modalidade do exercício do direito de rescisão

18. Frisa que a confiança do consumidor no mercado interno será intensificada se, no âmbito 
do instrumento transversal, for previsto que o consumidor possa rescindir o contrato por 
quaisquer meios, cabendo-lhe fornecer, se for o caso, a prova da sua rescisão; considera 
ainda que haveria que afirmar, no quadro do instrumento transversal, que os 
consumidores não teriam outros custos a suportar que não fossem as despesas directas de 
devolução das mercadorias;

6. Interposição de recursos contratuais gerais

19. Entende que a interposição de recursos contratuais gerais exorbita do quadro da presente 
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revisão, na medida em que se trata de um conceito que se inscreve no domínio do direito 
europeu dos contratos; 

20. Preconiza, porém, que seja introduzida a acção de grupo ("collective redress"), recurso 
específico destinado ao arbítrio do contencioso de um número avultado de pessoas em 
matéria de direito do consumo;

7. Regras específicas relativas à venda de bens de consumo

7.1 Categorias de contratos a abarcar

21. Considera que não é oportuno tornar extensíveis as regras relativas à venda de bens de 
consumo aos contratos respeitantes ao fornecimento de conteúdos digitais, atenta a
circunstância de estes serem regidos por regulamentação específica e de o "software" ser 
distribuído através de licenças de exploração e não vendido enquanto tal;

7.2 Bens em segunda mão vendidos em leilões públicos

22. Propõe que esta matéria seja excluída do âmbito de aplicação do instrumento transversal 
e que seja mantida a possibilidade de os Estados-Membros preconizarem que o conceito 
de bem de consumo não inclui os bens em segunda mão vendidos nos leilões públicos; 
preconiza, contudo, a adopção de regras específicas para os leilões em linha;

7.3 Definição do conceito de entrega e regulamentação da transferência do risco

23. Considera que o conceito de entrega e o de regulamentação da transferência do risco se 
encontram estreitamente associados; propõe, por conseguinte, que seja incluído no 
instrumento transversal uma definição comum do conceito de entrega, como o momento 
em que o consumidor toma fisicamente posse dos bens, a menos que as partes 
contratantes convenham de outro modo, consignando que a transferência do risco ocorre 
no momento da entrega;

7.4 Conformidade dos bens

24. Considera que o instrumento transversal poderia oportunamente dilatar os prazos 
relativos à ausência de conformidade, mediante o aditamento da duração do período de
imobilização do bem para efeitos de reparação; considera ainda que o instrumento 
transversal poderia prever um prolongamento do prazo de garantia por um período a 
determinar, a contar da data da reparação;

25. Frisa, porém, que o instrumento transversal não deveria incluir regras específicas para os 
bens em segunda mão, a fim de respeitar as normas adoptadas pelos Estados-Membros 
em consonância com as suas tradições jurídicas;

7.5 Ónus da prova

26. Propõe que o princípio de presunção refutável seja extensível à integralidade da vigência 
do prazo legal de garantia, atenta a dificuldade, para um consumidor, de provar a 
existência de um defeito, ao passo que um profissional dispõe dos meios técnicos ou 
financeiros adequados;
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7.6 Recursos

7.6.1. Ordem segundo a qual é possível recorrer às modalidades de indemnização

27. Entende que o instrumento transversal poderia permitir ao consumidor optar livremente 
por qualquer modalidade de indemnização disponível em caso de má execução, ficando a 
rescisão do contrato de venda reservada à inexecução integral do contrato ou a roturas 
contratuais particularmente graves;

7.6.2. Notificação de um defeito

28. Crê ser oportuno que o instrumento de natureza transversal elimine as divergências 
existentes, que presentemente geram confusão;

7.6.3. Intervenção directa da responsabilidade do produtor, em caso de ausência de 
conformidade

29. Crê não ser pertinente introduzir no quadro do instrumento transversal a responsabilidade 
directa dos produtores pela ausência de conformidade;

7.7 Garantias comerciais

30. Frisa que a globalidade das questões relativas à garantia comercial (conteúdo, 
transferência, limitação) não se inscrevem num enquadramento jurídico, dependendo 
antes do princípio da liberdade contratual; considera, por conseguinte, que estas questões 
não deveriam integrar o instrumento transversal; 

IV. O Livro Verde e o direito europeu dos contratos

31. Insiste no facto de o direito europeu do consumo dever ser integrado, de forma coerente, 
na teoria geral do direito dos contratos; considera, porém, que tal não justifica a dilação 
da revisão do acervo em matéria de protecção dos consumidores para ter em conta o 
calendário da elaboração do direito europeu dos contratos; 

V. Aplicação efectiva do direito do consumo

32. Frisa a necessidade de garantir a eficácia do direito do consumo, a fim de restabelecer a 
confiança dos consumidores no mercado interno;

33. Exorta a Comissão a melhorar os dispositivos de protecção dos consumidores existentes, 
e, inclusive, a velar pela boa aplicação e observância das regras vigentes;

34. Requer aos Estados-Membros que intensifiquem a cooperação entre as respectivas 
entidades nacionais incumbidas de aplicar o direito do consumo e facilitem os recursos 
judiciais ou extrajudiciais que permitam aos consumidores fazer valer os seus direitos a 
nível europeu;

35. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução à Comissão e ao Conselho, 
bem como aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

I. Contexto - Problemática

O Livro Verde da Comissão sobre a revisão do acervo relativo à protecção dos consumidores 
inscreve-se no quadro dos compromissos assumidos ao abrigo da iniciativa "Legislar 
Melhor", ao simplificar e complementar o quadro regulamentar existente, com o intuito de 
obter a instituição de um verdadeiro mercado interno dos consumidores.

O Livro Verde inscreve-se igualmente no cerne de uma ampla iniciativa em prol dos 
consumidores. Nesta medida, a relatora subscreve o ideal nele expresso: ficar habilitado a 
afirmar aos cidadãos europeus, na sequência do exercício, que «onde quer que esteja na UE 
ou onde quer que faça compras não faz diferença: os seus direitos fundamentais são os 
mesmos».

A revisão do acervo comunitário em matéria de protecção dos consumidores e os trabalhos 
levados a efeito em matéria de direito europeu dos contratos interrelacionam-se de forma 
directa. Este constrangimento introduz um elemento de complexidade no exercício do Livro 
Verde. Contudo, não é por esta razão que se justifica um adiamento da revisão para ter em 
conta o calendário, no mínimo impreciso, da elaboração do direito europeu dos contratos. 
Cumpre, no entanto, ter presente que determinados conceitos relevam do direito geral dos 
contratos (boa fé, recursos, etc.).

Existe um certo número de constatações da Comissão que não são contestáveis e que, por si 
só, justificam a necessidade de proceder à revisão. A evolução rápida do mercado, que se 
manifesta, em particular, com a aparição de novas modalidades de realização de transacções 
comerciais, como o comércio electrónico, tornou parcialmente obsoleta a legislação existente. 

Neste aspecto, o Livro Verde comporta uma incoerência que cumpre frisar. Com efeito, exclui
do âmbito da revisão a Directiva relativa ao comércio electrónico. A relatora preconiza a 
inclusão deste diploma, como também das Directivas relativas aos serviços financeiros à 
distância, ao crédito ao consumo e às práticas comerciais desleais, na medida em que 
integram o dispositivo europeu de protecção dos consumidores.

Por outro lado, a fragmentação da regulamentação, devida, nomeadamente, à margem de 
manobra conferida aos Estados-Membros quando da transposição, gera incoerências e 
divergências nos direitos e obrigações das partes na transacção comercial.

É, pois, indispensável modernizar este corpus jurídico, a fim de contribuir para o 
desenvolvimento do mercado interno, provendo os consumidores e operadores económicos de 
maior segurança jurídica.

No entanto, a aplicação efectiva do direito do consumo continua a constituir um problema de 
monta, que o Livro Verde não aborda.

O melhor modo de restabelecer a confiança dos consumidores e dos operadores económicos 
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consiste em assegurar a eficácia do direito. Com efeito, se os consumidores têm relutância em 
celebrar contratos fora do país em que residem, tal radica principalmente no medo de não se 
encontrarem habilitados a fazer valer os seus direitos em caso de litígio. Sendo assim, é 
primordial garantir uma melhor execução e uma melhor aplicação.

II. Abordagem legislativa

1. Opção pela abordagem mista

A preocupação de clarificar e estabelecer uma coerência impõe a adopção de um quadro 
jurídico transversal que congregue as questões comuns à protecção dos consumidores, 
globalmente considerada. Este instrumento transversal comporta ainda a vantagem de ser 
flexível : para acometer as novas condições do mercado, será mais simples e mais rápido 
proceder à revisão deste instrumento único do que ao reexame de múltiplas directivas.

Tal não obsta, contudo, a que determinadas questões continuem a ser de natureza sectorial, 
não podendo depender de um instrumento comum. Impõe-se, nesta circunstância, manter uma 
abordagem vertical.

A relatora recomenda, por isso, uma abordagem mista.

2. Âmbito de aplicação do instrumento transversal

Para a relatora, o instrumento transversal deve ser aplicado da forma mais ampla possível ao 
conjunto dos contratos em matéria de consumo, tanto no caso de transacções nacionais como 
de transacções transfronteiras.

Com efeito, impor aos consumidores regimes jurídicos diferentes, consoante a natureza da 
transacção, seria contrário ao objectivo da revisão, por introduzir um novo elemento de 
complexidade.

3. Grau de harmonização

Actualmente, preside à legislação comunitária sobre a protecção dos consumidores o princípio 
da harmonização mínima, que permite aos Estados-Membros imporem níveis de protecção 
mais elevados do que os previstos nas directivas.

Em caso algum é admissível, para um consumidor, renunciar em dado momento a uma regra 
mais protectora de que até então tenha beneficiado. Além disso, continuam por provar as 
virtudes da harmonização máxima. Com efeito, a aprovação demasiado recente da Directiva 
relativa às práticas comerciais desleais, único exemplo deste tipo de harmonização, impede 
que se disponha de recuo suficiente para que se constitua um elemento útil de apreciação. 

Por esta razão, a relatora propõe que seja adoptada uma abordagem combinada. O instrumento 
transversal seria baseado numa harmonização máxima, ao passo que os instrumentos 
sectoriais continuariam a radicar no princípio da harmonização mínima, com excepção das 
directivas já adoptadas na base da harmonização máxima, como a Directiva relativa às 
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práticas comerciais desleais. Numa primeira fase, podemos decidir que permaneceremos
"modestos” e que nos cingiremos aos assuntos relativamente aos quais se concita um 
verdadeiro consenso, seja porque correspondem a uma necessidade objectiva do mercado, seja 
por não existir uma divergência concreta entre as regras nacionais.

Esta abordagem conduz inevitavelmente à questão do regime jurídico aplicável ao sector que 
não tenha sido integralmente harmonizado. Pautada pela preocupação de proteger os 
consumidores, a relatora propõe a seguinte formulação: "sem prejuízo da aplicação das 
convenções internacionais em matéria de colisão de leis e, em particular, da Convenção de 
Roma I, o consumidor beneficia das disposições imperativas da lei do seu local de residência
habitual".

III: Teor do instrumento transversal

1. Definições de consumidor e de profissional

A relatora preconiza que sejam incluídas na definição de consumidor unicamente as pessoas 
singulares que agem com propósitos que não se enquadram no âmbito da sua actividade 
profissional.

Com efeito, o afastamento sistemático das pessoas colectivas deste conceito justifica-se pelo 
objectivo de clareza que se pretende. Cumpre adoptar critérios tão objectivos quanto 
possível : a "dimensão” da empresa é um conceito passível de demasiadas interpretações. A 
relatora privilegia a abordagem negativa da finalidade do acordo, porquanto esta parece 
prevalecer, tanto em direito comunitário, como nas legislações nacionais.

Atendendo à circunstância de que o consumidor só é protegido se estabelecer um contrato 
com um profissional, a relatora preconiza uma definição simples e clara deste conceito, que 
ponha termo à multiplicidade de termos utilizados (vendedor, fornecedor, distribuidor). Neste 
contexto, não é necessário estabelecer uma distinção segundo a natureza da actividade 
exercida (comercial, industrial, artesanal, liberal), desde que esta actividade seja exercida a 
título profissional. Inútil se torna dizer que o profissional tanto pode ser uma pessoa singular 
como colectiva.

A relatora considera ainda que os contratos entre particulares devem ser considerados 
contratos de consumo, a partir do momento em que um dos contratantes aja por intermédio de 
um profissional. Com efeito, se um particular recorrer a um mandatário profissional no intuito 
de beneficiar das suas competências técnicas e jurídicas, é lógico que o seu co-contratante seja 
protegido da mesma maneira que se celebrasse um contrato como profissional.

2. Cláusulas abusivas

Âmbito de aplicação

Presentemente, as disposições respeitantes às cláusulas contratuais abusivas aplicam-se 
somente às cláusulas que não tenham sido alvo de negociação individual. 
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A relatora crê que, em certos casos, poderia ser necessário proteger o consumidor de cláusulas 
que sejam alvo de negociação individual. É um facto que a liberdade contratual deve 
continuar a ser erigida como princípio. Contudo, nem sempre os consumidores estão 
habilitados a medir o alcance dos seus compromissos perante um profissional com 
competência técnica.

Listas

A lista anexa à actual directiva assume carácter meramente indicativo e é, por conseguinte, 
alvo de interpretações diferentes, consoante os Estados-Membros. No intuito de intensificar a 
confiança dos consumidores no mercado interno, a relatora preconiza que seja instaurado um 
dispositivo flexível e mais protector:

- Cláusulas proibidas: lista breve de cláusulas que caracterizam os desequilíbrios contratuais 
mais significativos.

- Cláusulas presumivelmente abusivas: lista de cláusulas cujo carácter não abusivo poderia ser 
demonstrado pelo profissional.

- Outras cláusulas: as demais cláusulas cujo carácter abusivo poderia ser demonstrado pelo 
consumidor por via de uma acção em justiça.

Amplitude da avaliação do carácter abusivo

A relatora recomenda que a avaliação do carácter abusivo se torne extensível a todas as 
cláusulas principais do contrato, incluindo as que incidem no objecto principal do contrato e 
na adequação do preço. Com efeito, determinados contratos de seguro, por exemplo, 
comportam cláusulas de exclusão da garantia cujo carácter abusivo pode ser eliminado, 
devido às disposições actuais, porquanto esta garantia constitui precisamente o objecto do 
contrato.

4. Direito de rescisão

Duração e modalidades de cálculo

A relatora preconiza a unificação das modalidades de cálculo do prazo, optando pelo cálculo 
assente no calendário civil (incluindo os feriados, na medida em que são diferentes segundo 
os Estados-Membros).

Cumpre ainda fixar de forma inequívoca o momento em que começa a correr o prazo. A 
relatora propõe que este momento fique consignado como aquele em que o consumidor se 
encontra habilitado a exprimir um consentimento livre e esclarecido, isto é, quando possui 
entre mãos o bem.

Em contrapartida, a relatora considera que a duração do prazo não parece poder ser unificada.
Os Estados-Membros dispõem, nesta matéria, de tradições diferentes, às quais declaram estar 
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apegados. Por outro lado, os prazos correspondem a objectivos diferentes, que certamente 
justificam durações variáveis. Em matéria de venda à distância, o que está em causa é permitir 
ao consumidor assumir uma determinação relativamente a um bem que não tem entre mãos no 
momento em que estabelece o contrato, ao passo que na hipótese de venda de porta a porta, o 
que está em causa é autorizar que seja alterada uma decisão que poderá ter sido tomada de 
surpresa.

Modalidade de exercício

Existem divergências importantes entre os Estados-Membros e entre as directivas 
(comunicação escrita simples, carta registada, devolução da mercadoria). Por outro lado, 
certas práticas que obstam ao exercício de direito de rescisão tendem a desenvolver-se 
(obrigação de obter um número de devolução antes de enviar os artigos, obrigação de efectuar 
o envio na embalagem de origem não danificada, etc.). Por último, o desenvolvimento das 
novas tecnologias advoga que basta enviar uma simples mensagem por correio electrónico
para exprimir a rescisão.

A relatora entende que a confiança do consumidor no mercado interno ficará muito reforçada 
se o instrumento transversal previr que aquele possa efectuar a rescisão de um contrato por
qualquer meio, cabendo-lhe fazer prova dessa rescisão.

5. Venda de bens de consumo

Definição do conceito de entrega e regulamentação de transferência do risco

Presentemente, a questão de saber quem assume o risco e o custo da deterioração do bem 
vendido é regulamentada de forma diferente, consoante os Estados-Membros. Para alguns, o 
risco passa a ser suportado pelo comprador no momento da celebração do contrato; para 
outros, a transferência do risco ocorre no momento da entrega.

A relatora propõe que estas duas questões sejam incluídas de forma conjunta no instrumento 
transversal. No intuito de conferir uma protecção adequada ao consumidor, a relatora crê que 
a entrega deve ser entendida como o momento em que o consumidor toma fisicamente posse 
dos bens, excepto se as partes convirem de outro modo, sendo que a transferência do risco se 
opera no momento da entrega.

Intervenção directa da responsabilidade do produtor em caso de ausência de conformidade

A relatora considera que não é pertinente que o instrumento horizontal introduza a 
responsabilidade directa dos produtores por ausência de conformidade. Com efeito, a 
Directiva relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias foi objecto 
de transposição muito recente em certos Estados-Membros, não se dispondo ainda do recuo 
necessário para apreciar a pertinência de eventuais modificações. 

Por outro lado, a introdução da responsabilidade directa do produtor parece suscitar muitas 
dificuldades jurídicas, algumas das quais se inscrevem no âmbito do direito dos contratos
(como o facto de ser posto em causa o efeito relativo dos contratos).
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