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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito constitui uma 
indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo assinalar 
elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em vista a 
elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente errados 
ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de correcção 
ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a protecção 
do consumidor relativamente a determinados aspectos da utilização a tempo parcial de 
bens móveis e imóveis (timeshare), produtos de férias de longa duração, sua revenda e 
troca 
(COM(2007)0303 – C6-0159/2007 – 2007/0113(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2007)0303),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão(C6-0159/2007),

– Tendo em conta o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos sobre a base jurídica 
proposta,

– Tendo em conta os artigos 35.º e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão dos Transportes e do Turismo, bem como da 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Título

Proposta de directiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a protecção 
do consumidor relativamente a 
determinados aspectos da utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare), produtos de férias de longa 

Proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho sobre a protecção 
do consumidor relativamente a 
determinados aspectos da utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare), produtos de férias de longa 
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duração, sua revenda e troca duração, sua revenda e troca 

Justificação

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 da troca de produtos definidos pela utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis, devem ser plenamente harmonizados. Os Estados-Membros 
não deverão ser autorizados a manter ou introduzir legislação nacional nos domínios 
abrangidos pelo presente regulamento. Sempre que o regulamento seja omisso, os 
Estados-Membros podem manter ou introduzir legislação nacional conforme ao direito 
comunitário.

Alteração 2
Citação 1

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

Tendo em conta o Tratado que institui a 
Comunidade Europeia, nomeadamente os 
artigos 65.º e 95.º,

Justificação

Ajustamento à alteração 17.

Alteração 3
Citação 3-A (nova)

Tendo em conta a Directiva 2005/29/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de
11 de Maio de 2005, relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos 
consumidores no mercado interno e que 
altera a Directiva 84/450/CEE do 
Conselho, as Directivas 97/7/CE, 
98/27/CE e 2002/65/CE e o Regulamento 
(CE) n.º 2006/20041, a qual proíbe 
práticas comerciais enganosas, agressivas 
e outras práticas comerciais desleais das 
empresas face aos consumidores,
__________
1 JO L 149, de 11.6.2005, p. 22.

Alteração 4
Considerando -1 (novo)
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(-1) Considerando que o turismo 
desempenha um papel cada vez mais 
importante nas economias dos 
Estados-Membros e que, em 
consequência, o crescimento das 
indústrias dos produtos definidos pela 
utilização a tempo parcial de bens móveis 
e imóveis e de outros produtos de férias de 
longa duração deve ser fomentado 
mediante a adopção de um mínimo de 
regras comuns;

Alteração 5
Considerando 1

(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. 
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.

Justificação

Adaptação do considerando aos artigos 1.º e 2.º.

Alteração 6
Considerando 2

(2) As lacunas jurídicas existentes 
provocam distorções consideráveis a nível 
da concorrência e causam graves 

(2) As lacunas jurídicas existentes e a 
ausência de legislação harmonizada entre 
os Estados-Membros provocam distorções 



PE398.606v01-00 8/42 PR\699743PT.doc

PT

problemas ao consumidor, impedindo 
assim o bom funcionamento do mercado 
interno. Por conseguinte, a Directiva 
94/47/CE deve ser substituída por uma 
nova directiva actualizada.

consideráveis a nível da concorrência e 
causam graves problemas ao consumidor, 
impedindo assim o bom funcionamento do 
mercado interno. Por conseguinte, a 
Directiva 94/47/CE deve ser substituída 
por um novo regulamento actualizado.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 7
Considerando 3

(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, 
relativamente a determinados aspectos, os 
Estados-Membros devem continuar a 
poder aplicar regras mais estritas.

(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 
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. Os 
Estados-Membros não deverão ser 
autorizados a manter ou introduzir 
legislação nacional nos domínios 
abrangidos pelo presente regulamento. 
Sempre que o presente regulamento seja 
omisso, os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir legislação nacional 
conforme ao direito comunitário.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 8
Considerando 4

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

Suprimido
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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.

Justificação

Adaptação do considerando ao n.º 1 do artigo 1.º.

Alteração 9
Considerando 5-A (novo)

(5-A) A definição de um contrato de 
timeshare não cobre reservas plurianuais 
de quartos de hotel ou contratos de 
arrendamento comuns, ainda que 
pré-pagos e com uma duração superior a 
um ano.

Justificação

A redução do período para um ano pode conduzir à inclusão de transacções que não se 
pretende incluir, como as reservas de hotel que requerem pagamento prévio ou os sistemas de 
cupões com um prazo de validade superior a um ano utilizados por alguns hotéis. Para evitar 
más interpretações, estas exclusões devem ser explicitamente referidas.

Alteração 10
Considerando 6-A (novo)

(6-A) Para que os consumidores possam 
ter uma perspectiva geral da protecção 
conferida pelo presente regulamento, os 
profissionais devem fornecer-lhes uma 
lista de verificação; a lista de verificação 
deve assentar na utilização de formulários 
normalizados, disponíveis em todas as 
línguas comunitárias;

Justificação

Para chamar a atenção dos consumidores e para facilitar a compreensão do seu direito de 
retractação, o contrato deve incluir uma lista de verificação.

Alteração 11
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Considerando 7

(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. Actualmente, a duração 
deste período varia de Estado-Membro 
para Estado-Membro. A fim de assegurar 
um elevado nível de defesa dos 
consumidores e maior clareza para os 
consumidores e para a indústria, este 
período deve ser harmonizado.

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 12
Considerando 8

(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 
deve ser esclarecida para melhorar a 
protecção do consumidor. No caso dos
contratos de revenda, a proibição de 
qualquer pagamento deve aplicar-se até a 
venda ter efectivamente ocorrido, ou até o 
contrato de revenda ser resolvido, excepto 
no que respeita a custos directamente 
imputáveis incorridos pelo profissional 
em nome do consumidor com vista à 
comercialização do timeshare do 
consumidor.

Justificação

Adaptação do considerando ao artigo 6.º e clarificação do texto.

Alteração 13
Considerando 9

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 

(9) Caso haja retractação de um contrato 
cujo preço seja total ou parcialmente 
coberto por um crédito concedido ao 
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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, 
sem direito a indemnização. O mesmo 
deve aplicar-se no caso dos contratos 
acessórios, tais como contratos de filiação 
em sistemas de troca.

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, 
sem custos para o consumidor. O mesmo 
deve aplicar-se no caso dos contratos 
acessórios.

Justificação

Adaptação do considerando ao artigo 6.º.

Alteração 14
Considerando 10

(10) O consumidor não deve ser privado da 
protecção conferida pela presente
directiva, ainda que seja a legislação de um 
país terceiro a aplicável ao contrato em 
causa.

(10) O consumidor não deve ser privado da 
protecção conferida pelo presente
regulamento, ainda que seja a legislação 
de um país terceiro a aplicável ao contrato 
em causa.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 15
Considerando 11

(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 
assegurem sanções efectivas, 
proporcionadas e dissuasivas em caso de 
incumprimento do presente regulamento.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 16
Considerando 12

(12) É necessário assegurar que as pessoas 
ou organizações que possuam, ao abrigo da 
legislação nacional, um interesse legítimo 

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

na matéria disponham de mecanismos 
jurídicos para iniciar acções em caso de 
incumprimento do presente regulamento.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 17
Considerando 12-A (novo)

(12-A) Em caso de recurso judicial, os 
consumidores devem ter o direito de 
recorrer a um tribunal no seu país de 
residência.

Justificação

Visa assegurar um elevado nível de protecção do consumidor e mais clareza.

Alteração 18
Considerando 14

(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 
relativas aos códigos de conduta em vigor 
neste domínio.

(14) Os consumidores devem ser 
eficazmente informados dos seus direitos 
ao abrigo do presente regulamento. Os 
profissionais informarão os consumidores 
sobre os códigos de conduta em vigor neste 
domínio.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 19
Considerando 14-A (novo)

(14-A) Os profissionais constituirão uma 
organização europeia para assegurar 
melhor seguimento às queixas dos 
consumidores e para criar um sistema de 
licenciamento europeu.
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Alteração 20
Considerando 14-B (novo)

(14-B) Tanto os consumidores como as 
indústrias de timeshare e de férias de 
longa duração beneficiarão se os 
profissionais forem obrigados a 
comprovar devidamente a existência de 
garantia em caso de insolvência.

Alteração 21
Considerando 15

(15) Atendendo a que os objectivos da 
presente directiva não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, ser mais 
facilmente alcançados a nível comunitário, 
a Comunidade poderá adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para eliminar os 
entraves ao mercado interno e para garantir 
um elevado nível de defesa do consumidor.

(15) Atendendo a que os objectivos do 
presente regulamento não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros e podem, pois, ser mais 
facilmente alcançados a nível comunitário, 
a Comunidade poderá adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Em conformidade com o princípio 
da proporcionalidade consagrado no 
mesmo artigo, o presente regulamento não 
excede o necessário para eliminar os 
entraves ao mercado interno e para garantir 
um elevado nível de defesa do consumidor.

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 22
Considerando 16

(16) A presente directiva respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Convenção Europeia para a protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,

(16) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos nomeadamente na 
Convenção Europeia para a protecção dos 
Direitos Humanos e das Liberdades 
Fundamentais e na Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia,



PE398.606v01-00 14/42 PR\699743PT.doc

PT

Justificação

Adaptação do considerando à alteração 1.

Alteração 23
Artigo 1, n.º 1

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. O presente regulamento tem por 
objectivo contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno e 
assegurar um nível elevado de protecção
dos consumidores, mediante a 
harmonização das leis, regulamentos e 
disposições 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.

A presente directiva aplica-se aos contratos 
entre profissionais e consumidores.

O presente regulamento aplica-se aos 
contratos entre profissionais e 
consumidores.

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.

O presente regulamento não prejudica os 
mecanismos constantes das disposições 
gerais dos contratos previstas na legislação 
nacional e 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 pelo presente regulamento.

Justificação

Com o artigo 95.º como base jurídica, é necessário mencionar o funcionamento do mercado 
interno. 

Alteração 24
Artigo 1, n.º 2
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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.

Justificação

Excepções ao princípio da plena harmonização geram incerteza, tanto para os consumidores 
como para a indústria, pelo que devem ser evitadas. Esta abordagem é igualmente apoiada 
pelo Parlamento Europeu no seu relatório de iniciativa sobre o acervo relativo à defesa do 
consumidor (Relatório Patrie).

Alteração 25
Artigo 2, n.º 1

1. Para efeitos do disposto na presente 
directiva, entende-se por:

1. Para efeitos do disposto no presente
regulamento, entende-se por:

Justificação

Adaptação do presente artigo à alteração 1.

Alteração 26
Artigo 2, n.º 1, alínea a)

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

a) “Contrato de 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 utilizar um ou 
mais bens móveis ou imóveis de forma 
recorrente;
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Justificação
O termo “alojamento” tem um significado muito mais amplo do que se pretendia. Do ponto 
de vista jurídico, afigura-se mais adequado utilizar a expressão “utilizar bens móveis ou 
imóveis de forma recorrente”.

Alteração 27
Artigo 2, n.º 1, alínea b)

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

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 de mais, o direito de 
beneficiar de descontos ou outras 
vantagens a nível de bens móveis ou 
imóveis, por si só ou em combinação com 
viagens ou outros serviços;

Alteração 28
Artigo 2, n.º 1, alínea c)

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

c) “Contrato de revenda”, um contrato 
através do qual um profissional, a título 
oneroso, se compromete a assistir na 
venda de um produto de utilização a tempo 
parcial de bens móveis e imóveis 
(timeshare) ou um produto de férias de 
longa duração;

Alteração 29
Artigo 2, n.º 1, alínea d)

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
acessório através do qual o consumidor, a 
título oneroso, adere a um sistema de troca
que lhe permite usufruir do seu timeshare
numa localização ou num período
diferente;

Alteração 30
Artigo 2, n.º 1, alínea e)

e) “Profissional”, uma pessoa singular ou e) “Profissional”, uma pessoa singular ou 
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colectiva que actue no âmbito da sua 
actividade comercial, industrial ou 
profissional e qualquer pessoa que actue 
em nome ou por conta desse profissional;

colectiva que actue no âmbito da sua 
actividade comercial, industrial, 
especializada ou profissional e qualquer 
pessoa que actue em nome ou por conta 
desse profissional;

Alteração 31
Artigo 2, n.º 1, alínea g)

g) “Contrato acessório”, um contrato 
subordinado a outro contrato.

g) “Contrato acessório”, um contrato 
relacionado com um contrato de
timeshare ou com um contrato relativo a 
um produto de férias de longa duração;

Justificação

Numa perspectiva jurídica, o termo “relacionado” afigura-se mais adequado. 

Alteração 32
Artigo 2, n.º 1, alínea g-A) (nova)

g-A) “Suporte duradouro”, qualquer 
instrumento que permita ao consumidor 
armazenar informações que lhe são 
pessoalmente dirigidas de forma acessível, 
para futura referência, durante um 
período de tempo adequado aos fins a que 
as informações se destinam e que permita 
a reprodução inalterada das informações 
armazenadas;

Justificação

Para dar certeza jurídica a consumidores e a profissionais, é necessária uma definição mais 
clara.

Alteração 33
 Artigo 2, n.º 1, alínea g-B) (nova)

g-B) “Código de conduta”, um acordo ou 
conjunto de regras, não imposto por lei, 
regulamento, ou disposição 
administrativa de um Estado-Membro, 
que define o comportamento de 
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profissionais que se comprometem a 
respeitá-lo numa ou várias práticas 
comerciais ou sectores de actividade 
específicos.

Justificação

Para dar certeza jurídica a consumidores e a profissionais, é necessária uma definição mais 
clara.

Alteração 34
Artigo 3, n.º 1

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. Qualquer meio publicitário indicará a 
possibilidade de obter informações nos 
termos do n.º 2, bem como onde se podem 
encontrar tais informações.

Justificação

Adaptação do texto ao n.º 2 do artigo 3.º.

Alteração 35
Artigo 3, n.º 2

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 
que o solicite informações por escrito que, 
em complemento de uma descrição geral 
do produto, apresentem precisões acerca 
dos seguintes aspectos, sempre que 
necessário:

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

a) No caso de um contrato de timeshare, as 
informações constantes do anexo I e, se o 
contrato disser respeito a bens móveis ou 
imóveis 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 c) Em caso de contrato de revenda, as 
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constantes do anexo IV; informações constantes do anexo IV;
d) Em caso de troca, as informações 
estabelecidas no anexo V.

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

A informação será fornecida pelo 
profissional em papel ou noutro suporte 
duradouro.

Justificação

Adaptação do texto ao artigo 2.º.

Alteração 36
Artigo 3, n.º 3

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.

Suprimido

Justificação

A redacção é pouco clara e a disposição afigura-se desnecessária; a supressão torna o texto 
mais claro.

Alteração 37
 Artigo 4, título

Contrato Contrato principal

Justificação

Deve ser estabelecida uma clara distinção entre o contrato principal e os contratos 
acessórios, a fim de evitar qualquer confusão.

Alteração 38
Artigo 4, n.ºs 1 e 2

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

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

Quaisquer alterações às informações por 
escrito fornecidas ao consumidor antes da 
assinatura do contrato serão comunicadas, 
em papel ou noutro suporte duradoro, ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato.

O contrato menciona expressamente as 
referidas alterações.

Alteração 39
Artigo 4, n.º 3-A (novo)

3-A. O contrato incluirá uma lista de 
verificação destinada a sublinhar os 
direitos conferidos aos consumidores pelo 
presente regulamento e a facilitar o 
exercício do direito de retractação em 
conformidade com o artigo 5.º. 
A lista de verificação deverá assentar na 
utilização de formulários normalizados, 
disponíveis em todas as línguas 
comunitárias, e conter um formulário 
destacável com vista ao exercício do 
direito de retractação.
A lista de verificação especificará, de 
forma sucinta e clara, o seguinte:
- a identidade e a residência de todas as 
partes;
- a natureza exacta do direito que é 
objecto do contrato principal;
- o período exacto durante o qual pode ser 
exercido o direito que é objecto do 
contrato principal e, se necessário, a sua 
duração;
- a data a partir da qual o consumidor 
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poderá exercer os direitos contratuais;
- o preço a pagar pelo consumidor pelo 
timeshare, pelo produto de férias de longa 
duração ou pelos serviços prestados pelo 
profissional de revenda;
- os custos associados ao timeshare ou ao 
produto de férias de longa duração;
- se for caso disso, os serviços ou 
instalações a que o consumidor terá 
acesso;
- a eventual possibilidade de aderir a um 
sistema de troca;
- informações sobre a duração do período 
em que pode ser exercido o direito de 
retractação;
- informações acerca da proibição de 
pagamento de sinal;
- a indicação de que o profissional é ou 
não signatário de códigos de conduta.

Justificação

Para chamar a atenção dos consumidores e para facilitar a compreensão do seu direito de 
retractação, o contrato deve incluir uma lista de verificação.

Alteração 40
Artigo 4-A (novo)

Artigo 4-A
O contrato acessório

1. O contrato será feito por escrito e 
redigido numa das línguas oficiais da 
Comunidade, à escolha do consumidor.
2. As informações por escrito referidas no 
n.º 2 do artigo 3.º serão parte integrante 
do contrato.
Quaisquer alterações às informações por 
escrito fornecidas ao consumidor antes da 
assinatura do contrato serão
comunicadas, por escrito, ao consumidor 
antes da celebração do contrato.



PE398.606v01-00 22/42 PR\699743PT.doc

PT

3. Os contratos de troca incluirão as 
informações requeridas nos termos das 
alíneas a), b) e d) a i) do Anexo V.

Alteração 41
Artigo 5, n.º 1

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

1. O consumidor disporá de um prazo de 
catorze dias sucessivos para se retractar, 
sem indicação de motivo.

Esse período de retractação terá 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).

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.

Alteração 42
Artigo 5, n.º 2

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

Suprimido
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Alteração 43
Artigo 5, n.º 3

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

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 
III, 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 contrato será nulo e sem efeito.

Justificação

Para conferir ao consumidor o mais elevado nível de protecção, será nulo e sem efeito 
qualquer contrato ao qual falte uma parte integrante.

Alteração 44
Artigo 5, n.º 4

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, por meios 
que possam ser comprovados, a pessoa 
cujo nome e endereço constem, para este 
efeito, no contrato e na lista de
verificação. Entende-se que o prazo foi 
observado se a notificação, desde que feita 
em papel ou noutro suporte duradouro,
tiver sido enviada antes de o prazo ter 
expirado.

Alteração 45
Artigo 5, n.º 5

5. Se o consumidor exercer o direito de 
retractação, apenas é obrigado a 
reembolsar despesas que, nos termos da 
legislação nacional, resultem da 
celebração e retractação do contrato e 
correspondam a actos a realizar 
imperativamente antes do termo do 
período referido no n.º 1. Essas despesas 
deverão ser expressamente mencionadas 
no contrato.

Suprimido
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Justificação

A supressão é necessária para inviabilizar a actividade de profissionais fraudulentos, 
interessados apenas em assinar contratos e obter o reembolso de custos não claramente 
definidos e que variam de Estado-Membro para Estado-Membro.

Alteração 46
Artigo 5, n.º 6

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

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

Justificação

Ajustamento às alterações 42 e 43.

Alteração 47
Artigo 6

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. São proibidos qualquer pagamento de 
sinal, constituição de garantias, reserva de 
montante em contas, 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

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

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

Alteração 48
Artigo 7
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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, quaisquer eventuais contratos 
acessórios serão automaticamente 
dissolvidos, sem custos para o 
consumidor.

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

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

3. Os Estados-Membros determinam as 
modalidades de resolução deste tipo de 
contratos.

Alteração 49
Artigo 8

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. Se a legislação aplicável ao contrato for 
a legislação de um Estado-Membro, 
eventuais cláusulas contratuais segundo as 
quais o consumidor renuncia aos direitos 
que lhe são conferidos pelo presente
regulamento não serão vinculativas.

2. Independentemente da legislação 
aplicável, o consumidor não pode ser 
privado da protecção concedida pela 
presente directiva, se o bem imóvel em 
causa se situar no território de um 
Estado-Membro ou o contrato tiver sido 
celebrado num Estado-Membro.

2. O disposto no presente regulamento é 
aplicável se o bem imóvel em causa se 
situar no território de um Estado-Membro 
ou se o profissional desenvolver as suas 
actividades comerciais ou profissionais 
num Estado-Membro ou, por quaisquer 
meios, dirigir a sua actividade para um 
Estado-Membro e o contrato se inscrever 
no âmbito dessas actividades.
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Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 50
Artigo 9, n.º 1 e n.º 2, primeiro parágrafo

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 deverão assegurar
e controlar o cumprimento geral do 
presente regulamento 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. Os Estados-Membros deverão designar
um ou mais dos seguintes organismos para 
levar a cabo as tarefas de aplicação:

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 51
Artigo 10, n.º 1 e n.º 2

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 do 
presente regulamento.

Os profissionais assegurarão, sempre que 
pertinente, que o consumidor é informado 
dos seus códigos de conduta.

2. Os Estados-Membros encorajam o 
estabelecimento ou a criação de 
procedimentos adequados e eficazes de 
queixa e de reparação no âmbito da 

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

resolução extrajudicial dos litígios de 
consumo abrangidos pelo presente 
regulamento.

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 52
Artigo 10, n.º 2-A (novo)

2-A. Os profissionais constituirão uma 
organização europeia que ofereça aos 
consumidores um sistema alternativo de 
resolução de litígios para tratar das suas 
queixas, por exemplo, em caso de 
falência, e organizarão um sistema de 
licenciamento europeu.

Alteração 53
Artigo 10, n.º 2-B (novo)

2-B. Os profissionais comprovarão 
adequadamente a existência de garantias
de reembolso do pagamento efectuado 
pelo consumidor em caso de falência.

Alteração 54
Artigo 11, n.º 1

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

1. Os Estados-Membros estabelecerão as 
regras relativas às sanções a aplicar às 
violações das disposições do presente 
regulamento e assegurarão a aplicação 
das mesmas. 

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 55
Artigo 12
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1. Os Estados-Membros adoptam e 
publicam até […], as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições, bem como um 
quadro de correspondência entre essas 
disposições e a presente directiva.

Suprimido

Os Estados-Membros aplicam tais 
disposições a partir de […].
Quando os Estados-Membros aprovarem 
tais disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando 
da sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são adoptadas pelos 
Estados-Membros.
2. Os Estados-Membros comunicarão à 
Comissão o texto das disposições 
fundamentais de direito interno que 
adoptarem no domínio da presente 
directiva.

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 56
Artigo 13, n.º 1

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, cinco anos após a 
sua entrada em vigor.

Justificação

Ajustamento à alteração 1.
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Alteração 57
Artigo 14

É revogada a Directiva 94/47/CE. É revogada a Directiva 94/47/CE.
As remissões feitas para a directiva 
revogada devem entender-se como feitas 
para a presente directiva e ser lidas de 
acordo com o quadro de correspondência 
que consta do Anexo III.

As remissões feitas para a directiva 
revogada devem entender-se como feitas 
para o presente regulamento e ser lidas de 
acordo com o quadro de correspondência 
que consta do Anexo VI.

Alteração 58
Artigo 15

A presente directiva entra em vigor no 
vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

O presente regulamento entra em vigor em
1 de Janeiro de 2009.

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 59
Artigo 16

Os Estados-Membros são os destinatários 
da presente directiva.

Suprimido

Justificação

Ajustamento à alteração 1.

Alteração 60
Anexo I, alínea a)

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 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 principal foi assinado.
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Justificação

Ajustamento à alteração 37.

Alteração 61
Anexo I, alínea b)

b) A natureza exacta do direito que é 
objecto do contrato e uma cláusula que 
estabeleça as exigências que regem o 
exercício desse direito no território dos 
Estados-Membros em que se situa(m) o 
bem ou bens em causa, indicando se foram 
cumpridas ou, se não o foram, quais as 
exigências que resta cumprir.

b) A natureza exacta do direito que é 
objecto do contrato principal e uma 
cláusula que estabeleça as exigências que 
regem o exercício desse direito no 
território dos Estados-Membros em que se 
situa(m) o bem ou bens em causa, 
indicando se foram cumpridas ou, se não o 
foram, quais as exigências que resta 
cumprir.

Justificação

Ajustamento à alteração 37.

Alteração 62
Anexo I, alínea c)

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

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

Justificação

Ajustamento à alteração 37.

Alteração 63
Anexo I, alínea f)

f) De que modo se prevê a conservação e f) De que modo se prevê a conservação e 
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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.

manutenção do bem móvel ou imóvel e a 
sua administração e gestão, incluindo de 
que modo o consumidor poderá 
eventualmente influenciar e participar nas 
decisões relativas a estas questões.

Justificação

Ajustamento à alteração 26.

Alteração 64
Anexo I, alínea g)

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

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

Justificação

Os dois principais elementos que perfazem o custo total são o preço de compra e os custos de 
serviço do resort ou multi-resort de timeshare. A proposta da Comissão não era clara e 
incluía informações que não são necessárias para que um consumidor tome uma decisão de 
compra informada.

As taxas de manutenção e gestão, bem como os eventuais futuros aumentos (que reflictam um 
aumento dos custos devido à inflação, à tributação, a requisitos em matéria de saúde e 
segurança, etc.) devem ser revelados. Não obstante, a discriminação desses custos é 
irrelevante para a decisão de compra e, se for caso disso, consta das contas anuais.

Alteração 65
Anexo I, alínea h)

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

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

A alínea deve passar a ocupar uma posição superior no anexo.

Alteração 66
Anexo I, alínea i)

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

f-A) O preço a pagar pelo consumidor.

Justificação

Ver justificação da alteração 64. A alínea deve passar a ocupar uma posição superior no 
anexo.

Alteração 67
Anexo I, alínea k)

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

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

Alteração 68
Anexo I, alínea m)

m) 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 

m) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação; sempre que aplicável, 
informações acerca das disposições 
relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e dos outros contratos 
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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.

acessórios ligados ao contrato principal, 
nomeadamente mecanismos de reembolso 
ou outros mecanismos de investimento na 
eventualidade de haver retractação; 
informações acerca das consequências de 
tal retractação.

Justificação

Ajustamento à alteração 45.

Alteração 69
Anexo I, alínea (p)

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

g) Se o profissional é ou não signatário de 
um código de conduta;

Justificação

A proposta da Comissão previa que os profissionais fornecessem aos consumidores ampla 
informação sobre códigos de conduta. Um grande volume de informação pode constituir uma 
sobrecarga para os consumidores, não sendo, ao mesmo tempo, pertinente. Isto equivaleria a 
estipular que os profissionais fornecessem aos consumidores a legislação aplicável ao 
timesharing e a integrassem no contrato.

Na realidade, o consumidor necessita apenas de saber se o profissional assinou um código de 
conduta e onde pode obter as informações.

Alteração 70
Anexo II, título

Exigências adicionais relativas a 
alojamentos ainda em construção, na 

acepção do artigo 3.º

Exigências adicionais relativas a bens 
móveis ou imóveis ainda em construção, 

na acepção do artigo 3.º

Justificação

Ajustamento à alteração 26.

Alteração 71
Anexo II, alínea a)
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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 bem móvel ou 
imóvel e dos serviços que garantem o seu 
pleno funcionamento (gás, electricidade, 
água e ligações telefónicas).

Justificação

Ajustamento à alteração 26.

Alteração 72
Anexo II, alínea b)

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

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

Justificação

Ajustamento à alteração 26.

Alteração 73
Anexo II, alínea d)

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

d) Garantia relativa ao acabamento do bem 
móvel ou imóvel e garantia relativa ao 
reembolso de eventuais pagamentos feitos 
se aquele não for acabado e, se aplicável,
indicação das condições que regem o 
funcionamento de tais garantias.

Justificação

Ajustamento à alteração 26.

Alteração 74
Anexo III, alínea a)

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 

a) A identidade e o domicílio oficial das 
partes responsáveis pela entrega dos bens 
móveis ou imóveis, das viagens ou dos 
produtos e serviços conexos a que o 
consumidor tem acesso por força do 
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que o contrato foi assinado. contrato principal;

Justificação

O consumidor necessita de saber com quem está a celebrar um contrato e quem, no final, 
efectuará os descontos.

Alteração 75
Anexo III, alínea b)

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

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

Justificação

Ajustamento à alteração 37.

Alteração 76
Anexo III, alínea c-A) (nova)

c-A) Uma descrição adequada e correcta 
do bem móvel ou imóvel disponível para 
futuras reservas, uma indicação e a 
garantia da taxa de desconto, bem como 
os períodos durante os quais este se 
encontra disponível;

Justificação

Uma vez que os produtos de férias de longa duração anunciam, frequentemente, ter acesso a 
uma vasta gama de alojamentos e a transportadoras aéreas, é necessário que o consumidor 
saiba exactamente quem são os fornecedores. Acresce que os consumidores necessitam de 
conhecer a natureza da relação entre os profissionais que transaccionam produtos de férias 
de longa duração e os seus fornecedores (se se trata de uma empresa que se dedica 
exclusivamente a celebrar contratos com uma outra empresa, ou se se trata de um contrato 
normalizado, renovado anualmente, o que significa que os bens móveis ou imóveis e/ou os 
voos podem deixar de estar disponíveis).

Alteração 77
Anexo III, alínea d-A) (nova)

d-A) Se for caso disso, a natureza exacta 
do(s) desconto(s) disponível(eis) e uma 
comparação com o preço integral do bem 
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móvel ou imóvel, da viagem ou de 
quaisquer produtos ou serviços conexos 
em causa;

Justificação

A proposta da Comissão excluía informações concretas importantes de que o consumidor 
necessita para tomar uma decisão de compra informada, nomeadamente, em caso de oferta 
de descontos, a natureza exacta desses descontos comparativamente com os preços 
“oficiais/a retalho”.

Alteração 78
Anexo III, alínea d-B) (nova)

d-B) Uma explicação da forma como 
eventuais taxas a pagar para manter o 
direito podem ser alteradas e uma 
estimativa de taxas futuras;

Justificação

Ver justificação da alteração 77.

Alteração 79
Anexo III, alínea d-C) (nova)

d-C) Informações sobre quaisquer outros 
custos previsíveis para o consumidor 
resultantes do seu direito de obter acesso 
a alojamento, viagens ou quaisquer 
produtos ou serviços conexos, conforme 
especificado;

Justificação

Ver justificação da alteração 77.

Alteração 80
Anexo III, alínea g)

g) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 

g) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação; sempre que aplicável, 
informações acerca das disposições 
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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.

relativas à resolução de qualquer contrato 
de crédito e de outros contratos acessórios
ligados ao contrato principal, 
nomeadamente mecanismos de reembolso 
ou outros mecanismos de investimento, na 
eventualidade de haver retractação; 
informações acerca das consequências de 
tal retractação.

Justificação

Ajustamento à alteração 45.

Alteração 81
Anexo III, alínea j)

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

j) Se o profissional é ou não signatário de 
um código de conduta.

Alteração 82
Anexo IV, alínea e)

e) Informações acerca do direito de 
retractação do contrato e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação.

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

Justificação

Ajustamento às alterações 28 e 45.

Alteração 83
Anexo IV, alínea f)

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

f) Informação acerca da proibição de 
pagamento de sinal, em conformidade com 
o n.º 3 do artigo 6.º, até a própria venda ter 
tido lugar, ou até o contrato de revenda ter 
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sido resolvido. sido resolvido.

Alteração 84
Anexo IV, alínea h)

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

(h) Se o profissional é ou não signatário 
de um código de conduta;

Alteração 85
Anexo V, alínea c)

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) uma lista dos bens incluídos no sistema 
de troca e sua localização; sempre que o 
contrato se referir a um bem móvel, uma 
descrição adequada do mesmo e das 
respectivas instalações.

Justificação

Por definição, a troca não diz respeito a um alojamento específico. Tendo em conta o elevado 
número de propriedades (normalmente, na ordem dos milhares) associadas a um sistema de 
troca, não seria razoável requerer que os profissionais da área das trocas fornecessem uma 
descrição de todas as propriedades no momento do contrato de adesão inicial. Deste modo, 
constituem instrumentos mais úteis para os consumidores uma simples listagem de resorts e 
da sua localização, bem como uma referência a, por exemplo, um sítio Web que apresente 
indicações mais pormenorizadas sobre os resorts.

Alteração 86
Anexo V, alínea e)

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

e) O preço a pagar pelo consumidor, uma 
estimativa do montante a ser pago pelo 
consumidor pela filiação no sistema de 
troca e por cada operação individual de 
troca.
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Justificação

Na proposta da Comissão, o texto, aparentemente, adequa-se mais aos serviços prestados por 
profissionais que transaccionam produtos de timesharing ou de férias de longa duração. As 
exigências, em matéria de informação, que podem ser adequadas para contratos de 
timesharing não são adequadas para os serviços normalmente prestados pelos profissionais 
da área das trocas. As empresas que se dedicam a fornecer serviços de troca devem ter de 
prestar informações específicas ao seu segmento.

Os beneficiários das trocas não devem ser responsáveis pelo pagamento de uma taxa de 
gestão/manutenção, dado que este pagamento é efectuado pelo consumidor que é detentor do 
direito sobre o produto de timeshare disponibilizado para troca.

Alteração 87
Anexo V, alínea h)

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.

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.

Justificação

O fornecimento de uma série de exemplos aos consumidores poderá levá-los a pensar, 
erroneamente, que terão sempre acesso ao alojamento descrito no exemplo. O profissional do 
serviço de trocas não pode garante a satisfação de pedidos de troca específicos, uma vez que 
a disponibilidade de alojamentos para troca depende daquilo que outros consumidores que 
pretendam trocar tenham para oferecer. As trocas dependem ainda de factores como o 
período de tempo, a dimensão da unidade, a relação entre a classificação do alojamento 
solicitado e a daquele que é oferecido em troca e a antecedência com que a reserva é feita.

Alteração 88
Anexo V, alínea i)

i) Informações acerca do exercício do 
direito de retractação e consequências 
dessa retractação, incluindo a indicação 
exacta da natureza e do montante dos 
custos que o consumidor deverá 
reembolsar ao abrigo do n.º 5 do artigo 
5.º, caso exerça o seu direito de 
retractação; sempre que se justifique, 

i) informações sobre a resolução 
automática do contrato de troca em caso 
de retractação do consumidor do contrato 
principal durante o período de 
retractação;
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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.

Justificação

A resolução do contrato de troca deve ter lugar se o consumidor exercer o seu direito de 
retractação do contrato de compra do timeshare. Os profissionais do serviço de trocas devem 
incluir esta informação nos seus contratos. Um período de retractação distinto para o 
contrato de troca é desnecessário e susceptível de confundir os consumidores.

Alteração 89
Anexo V, alínea j)

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

Suprimido

Alteração 90
Anexo V, alínea k)

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

Alteração 91
Anexo V, alínea l)

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

1) Se o profissional é ou não signatário de 
um código de conduta.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A adopção da Directiva 94/47/CE e o desenvolvimento da auto-regulação pela indústria 
resultaram numa marcada diminuição do número de queixas relativas ao timeshare
tradicional.

Contudo, desde a adopção da Directiva 94/47/CE, foram rapidamente desenvolvidos novos 
produtos de férias de longa duração, em parte com o objectivo de contornar a legislação. Esta 
situação gerou numerosas queixas de consumidores, uma vez que o elevado nível de 
protecção dos consumidores assegurado pela directiva relativa ao timeshare não é aplicável a 
estes novos produtos e dá má reputação à indústria tradicional de timeshare.

Em 2002, o Parlamento Europeu aprovou uma resolução em que solicitava à Comissão que 
apresentasse uma proposta tendente a resolver os problemas suscitados pelos novos produtos 
em causa. Após um processo de consulta e uma avaliação de impacto, a Comissão apresentou, 
em Junho de 2007, uma proposta de revisão da Directiva 94/47/CE. Esta proposta abrange 
igualmente os produtos de férias de longa duração, garantindo, deste modo, um elevado nível 
de protecção aos consumidores.

Alguns dos problemas com que os consumidores se vêem actualmente confrontados serão
também, em parte, solucionados pela nova legislação comunitária, nomeadamente pela 
directiva relativa às práticas comerciais desleais (2005/29/CE). No entanto, esta directiva não 
foi transposta ou não é correctamente aplicada por alguns Estados-Membros. Acresce que a 
revisão em curso do acervo do consumidor prevê a criação de um instrumento horizontal que 
deverá estabelecer disposições gerais relativas à protecção dos consumidores. 
Preferivelmente, a revisão da Directiva 94/47/CE deveria ser efectuada após a adopção do 
instrumento horizontal. Não obstante, a Comissão decidiu que o carácter urgente dos 
problemas que estão a afectar os consumidores não permite esperar pela adopção de um 
instrumento horizontal. Sem prejuízo da revisão do acervo do consumidor, deve-se ter em 
vista a plena harmonização na revisão da Directiva 94/47/CE.

Timeshare
A indústria do timeshare beneficiou muito com a Directiva 94/47/CE e com a auto-regulação; 
a maior parte dos profissionais fraudulentos já não se encontra em actividade no sector. Em 
consequência, é fundamental estabelecer uma clara distinção entre a indústria do timeshare
tradicional, por um lado, e a indústria dos novos produtos de férias de longa duração, por 
outro.

Produtos de férias de longa duração
A maior parte das queixas dos consumidores diz respeito a estes novos produtos de férias, 
como os clubes de férias com desconto. Em consequência, existe uma grande necessidade de 
regulação deste sector, de modo a garantir aos consumidores um elevado nível de protecção e 
a impedir que a boa reputação de empresas lícitas seja comprometida.

Regulamento
Dada a sua natureza, a maior parte da oferta da indústria de timeshare tem carácter 
transfronteiras, pelo que é essencial a plena harmonização. O relator propõe a alteração da 
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base jurídica da presente directiva para um regulamento, a fim de maximizar a sua clareza 
para os consumidores e profissionais da União Europeia.

Lista de verificação
A presente directiva garante um nível elevado de protecção dos consumidores. A fim de 
proporcionar a estes uma perspectiva clara e sucinta das informações mais relevantes, o 
relator propõe a criação de uma lista de verificação, assente em formulários normalizados.

Relação com o direito internacional privado
Alguns problemas enfrentados pelos consumidores podem ser solucionados se os 
consumidores tiverem o direito de recorrer aos tribunais do seu país de residência. Por 
conseguinte, os tribunais competentes devem ser os tribunais do país de residência dos 
consumidores, aplicando a legislação do Estado-Membro em que o contrato foi assinado.

Sistema de registo
O relator propõe a criação de um sistema de registo europeu. Este sistema beneficiará tanto os 
consumidores como os operadores potencialmente objecto de litigância. O sistema deverá ser 
organizado e aplicado pela própria indústria, com o apoio da Comissão, e deve dispor de um 
fundo de garantia para os consumidores, na eventualidade da falência de uma empresa.
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