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Alteração 213
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Citação 1 

Texto da Comissão Alteração

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

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, 
nomeadamente, o seu artigo 114.º,

Or.fr

Alteração 214
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Citação 4 

Texto da Comissão Alteração

Deliberando nos termos do artigo 251.º do 
Tratado,

Deliberando nos termos do processo 
legislativo ordinário,

Or.fr

Alteração 215
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 
mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva. Assim, a 
presente directiva deveria estabelecer 
normas-padrão para os aspectos comuns e 
afastar-se do princípio de harmonização 

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 
mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva.
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mínima constante das directivas 
anteriores, que permitia aos 
Estados-Membros manter ou adoptar 
regras nacionais mais estritas.

Or.fr

Alteração 216
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 
mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva. Assim, a 
presente directiva deveria estabelecer 
normas-padrão para os aspectos comuns e 
afastar-se do princípio de harmonização 
mínima constante das directivas 
anteriores, que permitia aos 
Estados-Membros manter ou adoptar 
regras nacionais mais estritas.

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 
mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva. Assim, a 
presente directiva deveria estabelecer 
normas-padrão para os aspectos comuns, 
embora permitindo aos Estados-Membros 
manter ou adoptar regras nacionais mais 
estritas que garantam um nível mais 
elevado de protecção dos consumidores.

Or.en

Alteração 217
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 

(2) Estas directivas foram revistas à luz da 
experiência adquirida, com vista a 
simplificar e actualizar as regras aplicáveis, 
eliminar incoerências e colmatar as lacunas 
indesejáveis dessas regras. Esta revisão 
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mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva. Assim, a 
presente directiva deveria estabelecer 
normas-padrão para os aspectos comuns e 
afastar-se do princípio de harmonização 
mínima constante das directivas 
anteriores, que permitia aos 
Estados-Membros manter ou adoptar 
regras nacionais mais estritas.

mostrou ser conveniente substituir as 
quatro directivas em apreço por um único 
instrumento, a presente directiva. Assim, a 
presente directiva deveria estabelecer 
normas-padrão para os aspectos comuns, 
embora permitindo aos Estados-Membros 
manter ou adoptar regras nacionais mais 
estritas que garantam um nível mais 
elevado de protecção dos consumidores.

Or.en

Alteração 218
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) O n.º 1 e a alínea a) do n.º 3 do 
artigo 153.º do Tratado prevêem que a 
Comunidade deve contribuir para 
assegurar um elevado nível de defesa dos 
consumidores, através das medidas que 
adoptar em aplicação do artigo 95.º do 
Tratado.

(3) O n.º 1 e a alínea a) do n.º 2 do 
artigo 169.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia
prevêem que a União deve contribuir para 
assegurar um elevado nível de defesa dos 
consumidores, através das medidas que 
adoptar em aplicação do artigo 114.º do 
Tratado.

Or.fr

Alteração 219
Heide Rühle

Proposta de directiva
Considerando 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente directiva não se aplica a 
serviços abrangidos pela proposta de 
directiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à aplicação dos direitos 
dos doentes em matéria de cuidados de 
saúde transfronteiriços (COM(2008)414 
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final).

Or.de

Justificação

Bei Gesundheitsdienstleistungen handelt es sich regelmassig nicht um marktbezogene 
Dienstleistungen, in denen sich Dienstleistungserbringer und Verbraucher geschäftsmassig 
gegenüberstehen. Gesundheitsdienstleistungen aber sind überwiegend freiberufliche 
Leistungen, die sich durch persönliches Engagement, Einfühlungsvermögen, humanitäre 
Hingabe, Therapiefreiheit und Expertenwissen auszeichnen.  Der Richtlinienvorschlag des 
Europäischen Parlaments and des Rates über die Ausübung der Patientenrechte in der 
grenzüberschreitende Gesundheitsversorgung KOM(2008)414 hebt auf dese besondere 
Situation ab.  Nach diesem Vorschlag soll ein Rahmen für einen sichere, hochwertige und 
effiziente grenzüberschreitender Gesundheitsversorgung geschaffen werden.  Die Rechte de 
Versicherten werden in dieser Richtlinie umfassend geschützt, Informationspflichten und 
Anlaufstellen für Versicherte eingeführt und die Inanspruchnahme grenzüberschreitender 
Gesundheitsdienstleitungen geregelt. Es bedarf somit keiner weiteren Regelung von 
Gesundheitsdienstleitungen im Verbraucherschutz.

Alteração 220
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do 
Tratado, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
estão garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. A harmonização de certos 
aspectos do direito dos contratos no 
domínio do consumo é determinante para a 
promoção de um verdadeiro mercado 
interno do consumo, que, além de reflectir 
um equilíbrio justo entre um elevado nível 
de defesa dos consumidores e a 
competitividade das empresas, possa, ao 
mesmo tempo, assegurar o respeito pelo 
princípio da subsidiariedade.

(4) Nos termos do artigo 26.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
estão garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. A harmonização de certos 
aspectos do direito dos contratos no 
domínio do consumo é determinante para a 
promoção de um verdadeiro mercado 
interno do consumo, que, além de reflectir 
um equilíbrio justo entre um elevado nível 
de defesa dos consumidores e a 
competitividade das empresas, possa, ao 
mesmo tempo, assegurar o respeito pelo 
princípio da subsidiariedade.

Or.fr
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Alteração 221
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 4 

Texto da Comissão Alteração

(4) Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do 
Tratado, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
estão garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento. A harmonização de certos 
aspectos do direito dos contratos no 
domínio do consumo é determinante para a 
promoção de um verdadeiro mercado 
interno do consumo, que, além de reflectir 
um equilíbrio justo entre um elevado nível 
de defesa dos consumidores e a 
competitividade das empresas, possa, ao 
mesmo tempo, assegurar o respeito pelo 
princípio da subsidiariedade.

(4) Nos termos do n.º 2 do artigo 14.º do 
Tratado, o mercado interno compreende 
um espaço sem fronteiras internas no qual 
estão garantidas a livre circulação das 
mercadorias e de serviços e a liberdade de 
estabelecimento.

Or.en

Alteração 222
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(4-A) A fim de garantir níveis elevados de 
protecção dos consumidores, aumentando 
assim a confiança dos consumidores e o 
nível de actividade no mercado interno, a 
presente directiva deve assegurar uma 
harmonização mínima, excepto no caso 
de disposições indicadas como 
plenamente harmonizadas.

Or.en
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Justificação

Contrary to the Commission's proposal, full harmonisation will not result in one single set of 
standards throughout the EU as many rules of national general contract law would have to be 
changed and consumer law cannot be artificially separated from general contract law.  Full 
harmonisation will not automatically increase consumer confidence if it results in the 
abrogation of previously existing higher levels of consumer protection currently provided for 
by some Member States.  Therefore, a mixed approach is necessary where derogations from 
the principle of minimum harmonisation should be assessed on a case-by-case basis.

Alteração 223
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O potencial das vendas à distância 
transfronteiras, que deve ser um dos 
principais resultados tangíveis do 
mercado interno, não é inteiramente 
explorado pelos consumidores. 
Comparado com o crescimento 
significativo das vendas à distância 
nacionais ocorrido nos últimos anos, o 
das vendas à distância transfronteiras foi 
limitado. Esta discrepância é 
particularmente relevante no âmbito das 
vendas através da Internet, em relação às 
quais o potencial de crescimento continua 
a ser elevado. O potencial transfronteiras 
dos contratos negociados fora dos 
estabelecimentos comerciais (venda 
directa) é restringido por alguns factores, 
nomeadamente a imposição à indústria de 
diferentes regras nacionais em matéria de 
defesa do consumidor. Comparado com o 
crescimento das vendas nacionais directas 
nos últimos anos, designadamente no 
sector dos serviços (por exemplo, os 
serviços públicos), o número de 
consumidores que utilizam este canal
para efectuar compras transfronteiras 
manteve-se estável. Tendo em conta o 
facto de existirem cada vez mais 

Suprimido
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oportunidades comerciais em muitos 
Estados-Membros, as pequenas e médias 
empresas (incluindo os empresários 
individuais) ou os agentes das empresas
de venda directa deveriam estar mais 
dispostos a procurar oportunidades 
comerciais noutros Estados-Membros, em 
particular em regiões fronteiriças. Por 
conseguinte, a harmonização total da 
informação dos consumidores e o direito 
de resolução relativo aos contratos à 
distância e aos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial 
contribuirão para um melhor 
funcionamento do mercado interno entre 
empresas e consumidores.

Or.en

Alteração 224
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) O potencial das vendas à distância 
transfronteiras, que deve ser um dos 
principais resultados tangíveis do mercado 
interno, não é inteiramente explorado pelos 
consumidores. Comparado com o 
crescimento significativo das vendas à 
distância nacionais ocorrido nos últimos 
anos, o das vendas à distância 
transfronteiras foi limitado. Esta 
discrepância é particularmente relevante no 
âmbito das vendas através da Internet, em 
relação às quais o potencial de crescimento 
continua a ser elevado. O potencial 
transfronteiras dos contratos negociados 
fora dos estabelecimentos comerciais 
(venda directa) é restringido por alguns 
factores, nomeadamente a imposição à 
indústria de diferentes regras nacionais em 
matéria de defesa do consumidor. 
Comparado com o crescimento das vendas 

(5) O potencial das vendas à distância 
transfronteiras, que deve ser um dos 
principais resultados tangíveis do mercado 
interno, não é inteiramente explorado. 
Comparado com o crescimento 
significativo das vendas à distância 
nacionais ocorrido nos últimos anos, o das 
vendas à distância transfronteiras foi 
limitado. Esta discrepância é 
particularmente relevante no âmbito das 
vendas através da Internet, em relação às 
quais o potencial de crescimento continua a 
ser elevado. O potencial transfronteiras dos 
contratos negociados fora dos 
estabelecimentos comerciais (venda 
directa) é restringido por alguns factores, 
nomeadamente a imposição à indústria de 
diferentes regras nacionais em matéria de 
defesa do consumidor. Comparado com o 
crescimento das vendas nacionais directas 
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nacionais directas nos últimos anos, 
designadamente no sector dos serviços (por 
exemplo, os serviços públicos), o número 
de consumidores que utilizam este canal 
para efectuar compras transfronteiras 
manteve-se estável. Tendo em conta o 
facto de existirem cada vez mais 
oportunidades comerciais em muitos 
Estados-Membros, as pequenas e médias 
empresas (incluindo os empresários 
individuais) ou os agentes das empresas de 
venda directa deveriam estar mais 
dispostos a procurar oportunidades 
comerciais noutros Estados-Membros, em 
particular em regiões fronteiriças. Por 
conseguinte, a harmonização total da 
informação dos consumidores e o direito 
de resolução relativo aos contratos à 
distância e aos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial contribuirão 
para um melhor funcionamento do 
mercado interno entre empresas e 
consumidores.

nos últimos anos, designadamente no 
sector dos serviços (por exemplo, os 
serviços públicos), o número de 
consumidores que utilizam este canal para 
efectuar compras transfronteiras manteve-
se estável. Tendo em conta o facto de 
existirem cada vez mais oportunidades 
comerciais em muitos Estados-Membros, 
as pequenas e médias empresas (incluindo 
os empresários individuais) ou os agentes 
das empresas de venda directa deveriam 
estar mais dispostos a procurar 
oportunidades comerciais noutros Estados-
Membros, em particular em regiões 
fronteiriças. Por conseguinte, a 
harmonização total de certos aspectos da 
informação dos consumidores e do direito 
de resolução relativo aos contratos à 
distância e aos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial contribuem para 
um elevado nível de protecção dos 
consumidores e um melhor funcionamento 
do mercado interno entre empresas e 
consumidores entre empresas e 
consumidores.

Or.fr

Alteração 225
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As legislações dos Estados-Membros 
em matéria de contratos celebrados com 
os consumidores apresentam diferenças 
de relevo, que podem provocar distorções 
sensíveis da concorrência e criar 
obstáculos relativamente ao bom 
funcionamento do mercado interno. A 
legislação comunitária em vigor no 
domínio dos contratos em matéria de 
consumo celebrados à distância ou fora 
dos estabelecimentos comerciais, da venda 

Suprimido
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de bens de consumo e das garantias a ela 
relativas, assim como de cláusulas 
contratuais abusivas estabelece normas de 
harmonização mínimas que permitem aos 
Estados-Membros manter ou introduzir 
medidas mais estritas para garantir um 
nível mais elevado de defesa dos 
consumidores nos seus territórios. Além 
disso, muitas questões abordadas em 
directivas diferentes são tratadas de forma 
contraditória ou deixadas em aberto. 
Estas questões foram objecto de diferentes 
respostas da parte dos Estados-Membros. 
Consequentemente, as disposições 
nacionais de transposição das directivas 
em matéria de direito dos contratos no 
domínio do consumo divergem 
significativamente.

Or.en

Alteração 226
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As legislações dos Estados-Membros 
em matéria de contratos celebrados com 
os consumidores apresentam diferenças 
de relevo, que podem provocar distorções 
sensíveis da concorrência e criar 
obstáculos relativamente ao bom 
funcionamento do mercado interno. A 
legislação comunitária em vigor no 
domínio dos contratos em matéria de 
consumo celebrados à distância ou fora 
dos estabelecimentos comerciais, da venda 
de bens de consumo e das garantias a ela 
relativas, assim como de cláusulas 
contratuais abusivas estabelece normas de 
harmonização mínimas que permitem aos 
Estados-Membros manter ou introduzir 
medidas mais estritas para garantir um 
nível mais elevado de defesa dos 

Suprimido
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consumidores nos seus territórios. Além 
disso, muitas questões abordadas em 
directivas diferentes são tratadas de forma 
contraditória ou deixadas em aberto. 
Estas questões foram objecto de diferentes 
respostas da parte dos Estados-Membros. 
Consequentemente, as disposições 
nacionais de transposição das directivas 
em matéria de direito dos contratos no 
domínio do consumo divergem 
significativamente.

Or.fr

Alteração 227
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) As legislações dos Estados-Membros 
em matéria de contratos celebrados com os 
consumidores apresentam diferenças de 
relevo, que podem provocar distorções 
sensíveis da concorrência e criar obstáculos 
relativamente ao bom funcionamento do 
mercado interno. A legislação comunitária 
em vigor no domínio dos contratos em 
matéria de consumo celebrados à distância 
ou fora dos estabelecimentos comerciais, 
da venda de bens de consumo e das 
garantias a ela relativas, assim como de 
cláusulas contratuais abusivas estabelece 
normas de harmonização mínimas que 
permitem aos Estados-Membros manter ou 
introduzir medidas mais estritas para 
garantir um nível mais elevado de defesa 
dos consumidores nos seus territórios. 
Além disso, muitas questões abordadas em 
directivas diferentes são tratadas de forma 
contraditória ou deixadas em aberto. Estas 
questões foram objecto de diferentes 
respostas da parte dos Estados-Membros. 
Consequentemente, as disposições 
nacionais de transposição das directivas em 

(Não se aplica à versão portuguesa)
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matéria de direito dos contratos no domínio 
do consumo divergem significativamente.

Or.de

Alteração 228
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Estas disparidades criam importantes 
entraves ao mercado interno, afectando 
empresas e consumidores. Aumentam os 
custos de conformidade para as empresas 
que pretendem vender bens ou fornecer 
serviços ao nível transfronteiras. A 
fragmentação também afecta a confiança 
dos consumidores no mercado interno. 
Este impacto negativo é reforçado por um 
nível desigual de defesa dos consumidores 
na Comunidade. O problema é 
particularmente grave à luz dos novos 
desenvolvimentos do mercado.

Suprimido

Or.en

Alteração 229
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Estas disparidades criam importantes 
entraves ao mercado interno, afectando 
empresas e consumidores. Aumentam os 
custos de conformidade para as empresas 
que pretendem vender bens ou fornecer 
serviços ao nível transfronteiras. A 
fragmentação também afecta a confiança 
dos consumidores no mercado interno. 
Este impacto negativo é reforçado por um 

(7) Algumas disparidades nas legislações 
dos Estados-Membros em matéria de 
contratos celebrados com os 
consumidores, especialmente nos 
contratos à distância e nos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, criam importantes entraves ao 
mercado interno, afectando empresas e 
consumidores. Aumentam os custos de 
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nível desigual de defesa dos consumidores 
na Comunidade. O problema é 
particularmente grave à luz dos novos 
desenvolvimentos do mercado.

conformidade para as empresas que
pretendem vender bens ou fornecer 
serviços ao nível transfronteiras. A 
fragmentação inadequada também afecta a 
confiança dos consumidores no mercado 
interno.

Or.fr

Alteração 230
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) Estas disparidades criam importantes 
entraves ao mercado interno, afectando 
empresas e consumidores. Aumentam os 
custos de conformidade para as empresas 
que pretendem vender bens ou fornecer 
serviços ao nível transfronteiras. A 
fragmentação também afecta a confiança 
dos consumidores no mercado interno. Este 
impacto negativo é reforçado por um nível 
desigual de defesa dos consumidores na 
Comunidade. O problema é 
particularmente grave à luz dos novos 
desenvolvimentos do mercado.

(7) Estas disparidades criam importantes 
entraves ao mercado interno, afectando 
empresas e consumidores. Aumentam os 
custos de conformidade para as empresas 
que pretendem vender bens ou fornecer 
serviços ao nível transfronteiras. A 
fragmentação também afecta a confiança 
dos consumidores no mercado interno. Este 
impacto negativo é reforçado por um nível 
desigual de defesa dos consumidores na 
Comunidade. O problema é 
particularmente grave à luz dos novos 
desenvolvimentos do mercado e da 
evolução do mercado em linha, como o 
descarregamento de dados 
("downloading") e a transmissão via 
Internet ("webstreaming").

Or.en

Alteração 231
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A harmonização total de alguns Suprimido
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aspectos reguladores fundamentais 
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos 
consumidores como das empresas. Estes 
passarão a poder contar com um quadro 
jurídico único, baseado em noções 
jurídicas claramente definidas destinadas 
a regular certos aspectos inerentes aos 
contratos celebrados na Comunidade 
entre empresas e consumidores. Tal 
permitirá eliminar os entraves resultantes 
da fragmentação das normas e realizar o 
mercado interno nesta área. Estas 
barreiras só podem ser eliminadas através 
do estabelecimento de regras uniformes a 
nível comunitário. Além disso, os 
consumidores gozarão de um elevado 
nível comum de defesa em toda a 
Comunidade.

Or.en

Alteração 232
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A harmonização total de alguns 
aspectos reguladores fundamentais 
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos 
consumidores como das empresas. Estes 
passarão a poder contar com um quadro 
jurídico único, baseado em noções 
jurídicas claramente definidas destinadas 
a regular certos aspectos inerentes aos 
contratos celebrados na Comunidade 
entre empresas e consumidores. Tal 
permitirá eliminar os entraves resultantes 
da fragmentação das normas e realizar o 
mercado interno nesta área. Estas 
barreiras só podem ser eliminadas através 
do estabelecimento de regras uniformes a 
nível comunitário. Além disso, os 

Suprimido
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consumidores gozarão de um elevado 
nível comum de defesa em toda a 
Comunidade.

Or.en

Alteração 233
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A harmonização total de alguns 
aspectos reguladores fundamentais
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos consumidores 
como das empresas, que passarão a poder 
contar com um quadro jurídico único, 
baseado em noções jurídicas claramente
definidas destinadas a regular certos 
aspectos inerentes aos contratos celebrados 
na Comunidade entre empresas e 
consumidores. Tal permitirá eliminar os 
entraves resultantes da fragmentação das 
normas e realizar o mercado interno nesta 
área. Estas barreiras só podem ser 
eliminadas através do estabelecimento de 
regras uniformes a nível comunitário. 
Além disso, os consumidores gozarão de 
um elevado nível comum de defesa em 
toda a Comunidade.

(8) Salvo disposição em contrário nos 
termos do artigo 169 º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, as 
medidas previstas na presente directiva 
não impedem os Estados-Membros de 
manter ou adoptar disposições mais 
rigorosas para garantir um nível mais 
elevado de protecção do consumidor. 
Contudo, a harmonização total de alguns 
aspectos reguladores justifica-se, nos 
contratos à distância e nos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, para assegurar um quadro 
coerente de protecção dos consumidores 
em toda a UE e para aumentar 
consideravelmente a segurança jurídica 
tanto dos consumidores como das empresas 
que, nestes domínios harmonizados,
passarão a poder contar com um quadro 
jurídico mais claro, baseado em noções 
jurídicas bem definidas destinadas a 
regular certos aspectos inerentes aos 
contratos à distância e fora do 
estabelecimento celebrados na União entre 
empresas e consumidores.

Or.fr
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Alteração 234
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 8 

Texto da Comissão Alteração

(8) A harmonização total de alguns 
aspectos reguladores fundamentais 
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos consumidores 
como das empresas, que passarão a poder 
contar com um quadro jurídico único, 
baseado em noções jurídicas claramente 
definidas destinadas a regular certos 
aspectos inerentes aos contratos celebrados 
na Comunidade entre empresas e 
consumidores. Tal permitirá eliminar os 
entraves resultantes da fragmentação das 
normas e realizar o mercado interno nesta 
área. Estas barreiras só podem ser 
eliminadas através do estabelecimento de 
regras uniformes a nível comunitário. 
Além disso, os consumidores gozarão de 
um elevado nível comum de defesa em
toda a Comunidade.

(8) Salvo disposição em contrário e em 
conformidade com o artigo 159.º do 
Tratado da União Europeia, as 
disposições da presente directiva não 
devem impedir os Estados-Membros de 
adoptar ou manter regulamentação 
adicional que melhore a protecção dos 
consumidores. No entanto, a 
harmonização total de alguns aspectos 
reguladores fundamentais justifica-se para 
assegurar um quadro jurídico único de 
protecção dos consumidores e para
aumentar consideravelmente a segurança 
jurídica tanto dos consumidores como das 
empresas, ao nível das transacções 
transfronteiras. Neste caso, tanto os 
consumidores como as empresas passarão 
a poder contar com um quadro jurídico 
único, baseado em noções jurídicas 
claramente definidas destinadas a regular 
certos aspectos inerentes aos contratos 
celebrados na Comunidade entre empresas 
e consumidores. Deste modo, os 
consumidores gozarão de um elevado 
nível comum de defesa em toda a União. 
Além disso, estabelecendo normas 
uniformes a nível da União, será possível 
eliminar os entraves resultantes da 
fragmentação desproporcionada das 
normas e realizar o mercado interno nesta 
área.

Or.en

Alteração 235
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 8 
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Texto da Comissão Alteração

(8) A harmonização total de alguns 
aspectos reguladores fundamentais 
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos consumidores 
como das empresas. Estes passarão a poder 
contar com um quadro jurídico único, 
baseado em noções jurídicas claramente 
definidas destinadas a regular certos 
aspectos inerentes aos contratos celebrados 
na Comunidade entre empresas e 
consumidores. Tal permitirá eliminar os 
entraves resultantes da fragmentação das 
normas e realizar o mercado interno nesta 
área. Estas barreiras só podem ser 
eliminadas através do estabelecimento de 
regras uniformes a nível comunitário. 
Além disso, os consumidores gozarão de 
um elevado nível comum de defesa em 
toda a Comunidade.

(8) A harmonização total de alguns 
aspectos reguladores fundamentais 
permitirá aumentar consideravelmente a 
segurança jurídica tanto dos consumidores 
como das empresas. Estes passarão a poder 
contar com um quadro jurídico único, 
baseado em noções jurídicas claramente 
definidas destinadas a regular certos 
aspectos inerentes aos contratos celebrados 
na Comunidade entre empresas e 
consumidores. Tal permitirá eliminar os 
entraves resultantes da fragmentação das 
normas e realizar o mercado interno nesta 
área. Estas barreiras só podem ser 
eliminadas através do estabelecimento de 
regras uniformes a nível comunitário. 
Além disso, os consumidores gozarão de 
um elevado nível comum de defesa em 
toda a Comunidade. No entanto, os 
aspectos reguladores só dizem respeito aos 
contratos celebrados entre comerciantes e 
consumidores Por conseguinte, devem ser 
excluídos da presente directiva, 
nomeadamente, os contratos de trabalho, 
os contratos relativos aos direitos 
sucessórios, os contratos relativos ao 
estatuto familiar, bem como os contratos 
relativos à constituição e aos estatutos das 
sociedades.

Or.en

Alteração 236
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A nova definição de consumidor 
deve incluir as situações em que um 
consumidor adquire um bem ou contrata 
um serviço para fins em parte pessoais e 
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em parte profissionais (fins mistos).
Muitos Estados-Membros decidiram 
aplicar as normas em matéria de 
protecção dos consumidores a outras 
pessoas ou entidades, como ONG, 
empresas recentemente criadas ou 
pequenas empresas que estejam numa 
posição semelhante aos consumidores em 
termos de falta de poder de negociação e 
de especialização. Em consequência, é 
necessário permitir que os Estados-
Membros mantenham ou alarguem as 
normas de protecção a outras pessoas 
colectivas ou singulares que não sejam 
consumidores.
É cada vez maior o número de bens 
adquiridos ou descarregados num 
formato digital incorpóreo. É, por isso, 
necessário incluir os bens incorpóreos na 
definição de "bens", de modo a assegurar 
que os consumidores sejam protegidos 
quando adquirem bens tanto em linha 
como no comércio tradicional.
A definição de bens deve incluir a água, o 
gás e a electricidade. A inclusão destes 
sectores no âmbito de aplicação da 
presente directiva é necessária no 
contexto de um desmantelamento dos 
monopólios públicos tradicionais e da 
participação do sector privado nestes 
sectores. 

Or.en

Alteração 237
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 8-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-A) A nova definição de consumidor 
deve incluir as situações em que um 
consumidor adquire um bem ou contrata 
um serviço para fins em parte pessoais e 
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em parte profissionais (fins mistos).
Muitos Estados-Membros decidiram 
aplicar as normas em matéria de 
protecção dos consumidores a outras 
pessoas ou entidades, como ONG, 
empresas recentemente criadas ou 
pequenas empresas que estejam numa 
posição semelhante aos consumidores em 
termos de falta de poder de negociação e 
de especialização. Em consequência, é 
necessário permitir que os Estados-
Membros mantenham ou alarguem as 
normas de protecção a outras pessoas 
colectivas ou singulares que não sejam 
consumidores.

Or.en

Alteração 238
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 8-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(8-B) Actualmente, são adquiridos ou 
descarregados cada vez mais bens num 
formato digital incorpóreo. É, por isso, 
necessário incluir os bens incorpóreos na 
definição de "bens", de modo a assegurar 
que os consumidores sejam protegidos 
quando adquirem bens tanto em linha 
como no comércio tradicional.

Or.en

Alteração 239
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
N.º 8-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(8-C) A definição de bens deve incluir a 
água, o gás e a electricidade. A inclusão 
destes sectores no âmbito de aplicação da 
presente directiva é necessária no 
contexto de um desmantelamento dos 
monopólios públicos tradicionais com a 
entrada do sector privado nestes sectores. 

Or.en

Alteração 240
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 9 

Texto da Comissão Alteração

(9) A harmonização resultante da presente 
directiva deveria abranger certos aspectos 
dos contratos celebrados entre empresas e 
consumidores, nomeadamente as regras 
relativas à informação a facultar antes da 
celebração e durante a execução do 
contrato, o direito de resolução para os 
contratos à distância e os celebrados fora 
dos estabelecimentos comerciais, os
direitos dos consumidores especificamente 
relevantes no âmbito dos contratos de 
venda e das cláusulas contratuais abusivas 
em contratos celebrados com os 
consumidores.

(9) A harmonização resultante da presente 
directiva deveria abranger certos aspectos 
dos contratos celebrados entre empresas e 
consumidores, nomeadamente as regras 
relativas à informação a facultar antes da 
celebração e durante a execução de 
contratos à distância e celebrados fora 
dos estabelecimentos comerciais e o 
direito de resolução para os contratos à 
distância e os celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais; há que 
harmonizar, além disso, certos direitos dos 
consumidores especificamente relevantes 
no âmbito dos contratos de venda e 
determinadas disposições ligadas às
cláusulas contratuais abusivas em contratos 
celebrados com os consumidores.

Or.fr

Alteração 241
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 9-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(9-A) O fornecimento de informações pré-
contratuais no estabelecimento comercial 
não se insere no âmbito de aplicação da 
presente directiva, uma vez que os 
Estados-Membros continuam a ter a 
possibilidade de manter ou introduzir 
disposições nacionais relativas à 
informação dos consumidores nos pontos 
de venda no tocante, nomeadamente:
- às características essenciais do bem e do 
serviço;
- ao preço do bem e do serviço;
- às condições particulares da venda ou da 
prestação do serviço; e
- às eventuais limitações da 
responsabilidade do comerciante.

Or.fr

Justificação

Esta alteração clarifica as consequências da nova focalização dos Capítulos II e III na 
informação dos consumidores e no direito de resolução para os contratos à distância e os 
celebrados fora dos estabelecimentos comerciais. 

Alteração 242
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros na medida 
em que tal seja necessário para colmatar 

Suprimido
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as lacunas da legislação.

Or.en

Alteração 243
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros na medida 
em que tal seja necessário para colmatar as 
lacunas da legislação.

(11) Apesar de a legislação comunitária em 
vigor sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores incluir inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor, os 
consumidores no domínio dos serviços 
financeiros devem poder beneficiar da 
presente directiva na medida em que tal 
seja necessário para colmatar as lacunas da 
legislação.

Or.en

Alteração 244
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros na medida 
em que tal seja necessário para colmatar 
as lacunas da legislação.

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, a presente directiva só se aplica a 
serviços financeiros na medida em que 
constituam objecto de cláusulas 
contratuais abusivas.

Or.de
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Alteração 245
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros na medida 
em que tal seja necessário para colmatar 
as lacunas da legislação.

(11) A legislação da União em vigor sobre 
diversos sectores ou contratos especiais, 
como os serviços financeiros e as viagens 
organizadas, inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, a presente directiva é aplicável a 
estes sectores, sem prejuízo das 
disposições contidas na legislação 
existente da União.

Or.fr

Justificação

O sector dos serviços financeiros não é o único a ser objecto de uma legislação comunitária 
específica no tocante aos aspectos relativos à protecção dos consumidores.  A directiva sobre 
os direitos dos consumidores deve, por conseguinte, ser aplicada a estes sectores específicos, 
sem prejuízo das regras estabelecidas a nível europeu.

Alteração 246
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) A legislação comunitária em vigor 
sobre serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros na medida 
em que tal seja necessário para colmatar 
as lacunas da legislação.

(11) A legislação da União em vigor sobre 
serviços financeiros prestados a 
consumidores inclui inúmeras regras em 
matéria de defesa do consumidor. Por este 
motivo, as disposições da presente 
directiva só abrangem os contratos 
relativos a serviços financeiros no que se 
refere às cláusulas abusivas nos contratos 
deste tipo celebrados com os 
consumidores e permitem a aplicação de 
disposições nacionais mais rigorosas 
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neste domínio.

Or.en

Alteração 247
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Considerando 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-A) A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à aquisição de bens 
imóveis e às garantias relativas aos bens 
imóveis ou à formação ou cessão de 
direitos reais sobre bens imóveis. 
Incluem-se aqui os acordos relacionados 
com tais actos jurídicos, como a venda de 
bens imóveis ainda não construídos e o 
arrendamento com opção de compra.

Or.en

Justificação

A proposta de directiva exclui, a justo título, a venda de bens imóveis do seu âmbito de 
aplicação, a fim de evitar interferências nas legislações nacionais relativas aos bens imóveis 
(n.º 1, alínea a), do artigo 20.º). No entanto, convém clarificar que a exclusão do âmbito de 
aplicação da directiva também se aplica aos contratos indissociáveis da venda de bens 
imóveis, dado que, como norma, os contratos mistos serão cobertos pela directiva.

Alteração 248
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 11-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-B) A União Europeia deve esforçar-se 
por adoptar uma Carta Europeia dos 
Direitos dos Consumidores no domínio 
dos serviços financeiros. Esta Carta deve 
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unificar e simplificar todas as disposições 
existentes. Deve especificar os direitos dos 
consumidores, como o acesso à 
informação, administração e gestão dos 
seus dados financeiros, assessoria 
adequada e educação em matéria de 
protecção dos consumidores. Por outro 
lado, convém promover a inclusão 
financeira, incorporar as melhores 
práticas dos Estados-Membros, facilitar 
as acções colectivas de recurso e 
encorajar a participação das partes 
interessadas. Além disso, deve ser 
elaborado um relatório anual de 
avaliação dos progressos efectuados na 
realização das medidas previstas na 
Carta.

Or.en

Alteração 249
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
N.º 11-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Em caso de sobreposição entre a 
presente directiva e a Directiva 
2006/123/CE ou a Directiva 2000/31/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, a 
presente directiva deve ter primazia.

Or.en

Alteração 250
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 11-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-D) A presente directiva só deve ser 
aplicada quando não existam disposições 
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específicas com o mesmo objectivo, 
natureza ou efeito noutra legislação 
actual ou futura da União, como, por 
exemplo, no domínio dos transportes ou 
do fornecimento de energia. Por 
conseguinte, as disposições 
correspondentes da presente directiva não 
devem ser aplicáveis nos domínios 
abrangidos por essas disposições 
específicas.

Or.en

Alteração 251
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 11-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-E) A presente directiva não deve 
afectar a possibilidade de os Estados-
Membros adoptarem ou manterem 
disposições nacionais em virtude de outra 
legislação de harmonização mínima da 
União.

Or.en

Alteração 252
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 11-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-F) «Consumidor» é definido como 
qualquer pessoa singular que, nos 
contratos abrangidos pela presente 
directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito 
da sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional; os Estados-
Membros podem manter ou alargar a 
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aplicação das regras da presente directiva 
a pessoas colectivas ou singulares que 
não sejam "consumidores" na acepção do 
parágrafo anterior, como, por exemplo, 
ONG, empresas recentemente criadas, etc.

Or.en

Alteração 253
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 11-G (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-G) «Bem» é definido como qualquer 
bem corpóreo ou incorpóreo, incluindo 
água, gás e electricidade, com excepção 
dos bens vendidos através de penhora, ou 
qualquer outra forma de execução 
judicial.

Or.en

Alteração 254
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 11-H (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-H) «Comerciante» é definido como 
qualquer pessoa singular ou colectiva e 
todo aquele que actue em nome ou por 
conta do comerciante, independentemente 
de a respectiva forma de propriedade ser 
pública ou privada, que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional desta 
pessoa, independentemente do facto de a 
actividade ter ou não uma finalidade 
lucrativa;
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Or.en

Alteração 255
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 11-I (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-I) Os produtos digitais transmitidos ao 
consumidor num formato digital, se o 
consumidor dispuser da possibilidade de 
utilização numa base permanente ou de 
uma forma semelhante à detenção física 
de um bem com a possibilidade de o 
armazenar no seu computador, deveriam 
ser tratados como bens para efeitos de 
aplicação das disposições aplicáveis aos 
contratos de vendas. O formato em que 
um produto é apresentado ou comprado 
deveria ser irrelevante em termos de 
defesa do consumidor, devendo os 
consumidores ser protegidos tanto no 
comércio em linha como no comércio 
tradicional.

Or.en

Alteração 256
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 11-J (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-J) A presente directiva não afecta as 
disposições dos Estados-Membros 
relativas à compra e aquisição de bens 
imobiliários e à constituição ou à 
transferência de direitos de propriedade.  
Tal inclui igualmente os acordos relativos 
a tais actos jurídicos, nomeadamente 
contratos de promoção imobiliária e 
contratos de locação com opção de 
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compra.

Or.de

Alteração 257
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Considerando 11-K (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-K) A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à aquisição de bens 
imóveis e às garantias relativas aos bens 
imóveis ou à formação ou cessão de 
direitos sobre bens imóveis. Incluem-se 
aqui os acordos relacionados com tais 
actos jurídicos, como a venda de bens 
imóveis ainda não construídos e o 
arrendamento com opção de compra.

Or.en

Alteração 258
Louis Grech

Proposta de directiva
Considerando 11-L (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(11-L) A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à aquisição de bens 
imóveis e às garantias relativas aos bens 
imóveis ou à formação ou cessão de 
direitos reais sobre bens imóveis. 
Incluem-se aqui os acordos relacionados 
com tais actos jurídicos, como a venda de 
bens imóveis ainda não construídos e o 
arrendamento com opção de compra.

Or.en
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Justificação

A proposta de directiva exclui, a justo título, a venda de bens imóveis do seu âmbito de 
aplicação, a fim de evitar interferências nas legislações nacionais relativas aos bens imóveis 
(n.º 1, alínea a), do artigo 20.º). No entanto, convém clarificar que a exclusão do âmbito de 
aplicação da directiva também se aplica aos contratos indissociáveis da venda de bens 
imóveis, dado que, como norma, os contratos mistos serão cobertos pela directiva.

Alteração 259
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) A nova definição de contrato à 
distância deveria abranger todos os casos 
em que os contratos de vendas e de 
prestação de serviços são celebrados 
exclusivamente através de um ou mais 
meios de comunicação à distância (por 
correspondência, Internet, telefone ou fax). 
Deste modo seriam criadas condições de 
concorrência iguais para todos os 
comerciantes que efectuem transacções à 
distância. Além disso, seria melhorada a 
segurança jurídica em comparação com a 
actual definição, que implica a existência 
de sistemas organizados de vendas à 
distância geridos pelo comerciante 
aquando da celebração do contrato.

(12) A nova definição de contrato à 
distância deveria abranger todos os casos 
em que os contratos de vendas e de 
prestação de serviços são celebrados sem a 
presença física simultânea das partes e 
exclusivamente através de um ou mais 
meios de comunicação à distância (por 
correspondência, Internet, telefone ou fax). 
Deste modo seriam criadas condições de 
concorrência iguais para todos os 
comerciantes que efectuem transacções à 
distância. Além disso, seria melhorada a 
segurança jurídica em comparação com a 
actual definição, que implica a existência 
de sistemas organizados de vendas à 
distância geridos pelo comerciante 
aquando da celebração do contrato.

Or.fr

Alteração 260
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os mercados europeus integram 
cada vez mais conteúdo digital em linha e 
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um número crescente de novos produtos 
consiste numa combinação estreita de 
material físico e conteúdos e serviços 
digitais; por conseguinte, deve ficar claro 
que os bens visados pela presente 
directiva incluem também os produtos 
digitais, tais como os descarregamentos de 
dados e os programas informáticos, 
sempre que o consumidor obtenha a 
possibilidade de utilização permanente 
desses produtos ou de uma forma de 
utilização que possa ser equiparada à 
detenção física de um bem. 

Or.fr

Alteração 261
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Importa excluir as actividades de 
jogos a dinheiro, incluindo as lotarias e 
apostas, do âmbito de aplicação da 
presente directiva, tendo em conta a 
natureza muito específica dessas 
actividades, por força da qual os 
Estados-Membros deveriam introduzir 
medidas de protecção dos consumidores 
diferentes ou mais rigorosas. 

Or.de

Justificação

Nos termos da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, os 
Estados-Membros têm o direito, no domínio dos jogos a dinheiro, de determinar o nível de 
protecção dos seus cidadãos e de introduzir normas específicas no domínio da protecção dos 
consumidores. O Parlamento Europeu (resolução de 9 de Março de 2009) e o Conselho 
(actual debate no quadro do grupo de trabalho sobre protecção dos consumidores) 
defenderam sempre esta posição.
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Alteração 262
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As actividades de jogo a dinheiro, 
incluindo as lotarias e apostas, deveriam 
ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, tendo em conta a 
natureza muito específica dessas 
actividades, que implicam a aplicação 
pelos Estados-Membros de outras 
medidas mais rigorosas de defesa dos 
consumidores que não têm por objectivo a 
realização do mercado interno.

Or.en

Alteração 263
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As actividades de jogo a dinheiro, 
incluindo as lotarias e apostas, deveriam 
ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, tendo em conta a 
natureza muito específica dessas 
actividades, que implicam a aplicação 
pelos Estados-Membros de outras 
medidas mais rigorosas de defesa dos 
consumidores.

Or.en

Justificação

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
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and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Alteração 264
Heide Rühle

Proposta de directiva
Considerando 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(12-A) As actividades de jogo a dinheiro, 
incluindo as lotarias e apostas, deveriam 
ser excluídas do âmbito de aplicação da 
presente directiva, tendo em conta a 
natureza muito específica dessas 
actividades, que implicam a aplicação 
pelos Estados-Membros de outras 
medidas mais rigorosas de defesa dos 
consumidores que não têm por objectivo a 
realização do mercado interno.

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros dispõem de regras nacionais específicas para proteger os 
consumidores dos riscos que podem decorrer do jogo a dinheiro. A inclusão das actividades 
de jogo a dinheiro no âmbito de aplicação da directiva impediria a manutenção ou adopção 
pelos Estados-Membros de uma série de disposições de defesa dos consumidores que 
consideram adequadas neste domínio.

Alteração 265
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) As circunstâncias específicas em que
a oferta foi feita ou o contrato negociado
não deveriam ser relevantes para a 
definição do contrato à distância. O facto 

(13) As circunstâncias específicas em que 
um sistema de venda à distância foi 
organizado não deveriam ser relevantes 
para a definição do contrato à distância. O 
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de o comerciante ser um vendedor à 
distância ocasional ou utilizar um sistema 
organizado por terceiros, como uma 
plataforma em linha, não deveria privar os 
consumidores da protecção a que têm 
direito. Do mesmo modo, uma transacção 
negociada directamente entre o 
comerciante e o consumidor fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
considerada um contrato à distância, se a 
celebração do contrato tiver sido feita 
exclusivamente através de meios de 
comunicação à distância, como a Internet 
ou o telefone. Uma definição mais simples 
de contrato à distância poderia melhorar 
a segurança jurídica dos comerciantes e a 
sua protecção face à concorrência desleal.

facto de o comerciante utilizar um sistema 
organizado por terceiros, como uma 
plataforma em linha, não deveria privar os 
consumidores da protecção a que têm 
direito.

Or.de

Justificação

Poderá acontecer que o contrato seja celebrado sem a presença física simultânea das partes 
e recorrendo exclusivamente a meios de comunicação à distância. É também necessário que 
não tenha sido dado nenhum conselho personalizado antes de o contrato ser celebrado.   
Com efeito, no domínio das artes e ofícios, as PME celebram frequentemente contratos sem a 
presença física simultânea das partes e recorrendo a meios de comunicação à distância.

Alteração 266
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Considerando 13 

Texto da Comissão Alteração

(13) As circunstâncias específicas em que a 
oferta foi feita ou o contrato negociado não 
deveriam ser relevantes para a definição do 
contrato à distância. O facto de o 
comerciante ser um vendedor à distância 
ocasional ou utilizar um sistema 
organizado por terceiros, como uma 
plataforma em linha, não deveria privar os 
consumidores da protecção a que têm 
direito. Do mesmo modo, uma transacção 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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negociada directamente entre o 
comerciante e o consumidor fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
considerada um contrato à distância, se a 
celebração do contrato tiver sido feita 
exclusivamente através de meios de 
comunicação à distância, como a Internet 
ou o telefone. Uma definição mais simples 
de contrato à distância poderia melhorar a 
segurança jurídica dos comerciantes e a sua 
protecção face à concorrência desleal.

Or.de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 267
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. Os contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial do 
comerciante caracterizam-se pelo facto de 
o consumidor não estar preparado para as 
negociações e estar sujeito a uma pressão 
psicológica, independentemente de ter ou 
não solicitado a visita do comerciante. 
Além disso, a fim de impedir a evasão 
legal, se os consumidores forem 
contactados fora dos estabelecimentos 
comerciais, por exemplo, se o contrato for 
negociado no domicílio dos consumidores, 
mas celebrado numa loja, deveria 
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estabelecimento comercial. considerar-se o contrato como celebrado 
fora do estabelecimento comercial.

No entanto, os contratos que, em 
conformidade com as disposições dos 
Estados-Membros, são autenticados por 
um funcionário público, não configuram 
uma situação em que o consumidor é 
colocado sob tal pressão psicológica 
excepcional. Esses contratos não devem, 
por conseguinte, ser considerados 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento ou à distância na acepção 
da presente directiva.

Or.en

Justificação

The concept of the conclusion of an ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the participation of a public 
official in the conclusion procedure, already ensure that the objectives envisaged by the 
directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and guaranteeing 
that he/she is provided with detailed information, are fully fulfilled. Such participation of a 
public official bound by the law to be impartial and to provide detailed information for the 
parties comprehensively guarantees that the consumer will only conclude a contract after due 
reflection and in full awareness of its legal scope. Consequently, it is not appropriate to 
include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach on the national 
systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment also corresponds 
to the EC acquis.

Alteração 268
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
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estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, existe, temporariamente, uma 
situação especial para os consumidores, 
diversa da que é vivida num 
estabelecimento, por exemplo em termos 
psicológicos e de possibilidades de 
comparação de preços e de bens, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial. Todavia, a 
definição não inclui os contratos cujo 
montante a pagar pelo consumidor não 
ultrapassa 20 euros, por forma a não 
impor aos comerciantes obrigações de 
informação excessivas no contexto de 
vendas na via pública na qual os bens são 
fornecidos de forma imediata.  Do mesmo 
modo também não é necessário um direito 
de resolução nesses casos, uma vez que as 
consequências deste tipo de transacções 
são previsíveis.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 3.

Alteração 269
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 14 
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Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão 
sujeitos a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. Com efeito, em caso de visita 
não solicitada no seu domicílio ou no seu 
local de trabalho, o consumidor é 
apanhado de surpresa que o pode colocar 
sob pressão psicológica para efectuar a 
compra. Além disso, nesta situação, o 
consumidor não tem a possibilidade de 
efectuar uma comparação em termos de 
preços e de qualidade com outros 
produtos. Todos estes factores não se 
encontram reunidos no caso de um 
contrato celebrado num estabelecimento 
ou quando o consumidor está na origem 
do contrato.  Consequentemente, importa 
que as disposições de protecção 
específicas não se apliquem nestes casos 
(por exemplo quando o consumidor 
solicitou a vinda do comerciante ao seu 
domicílio). Além disso, a fim de impedir a 
evasão legal, deve ser considerado como 
celebrado fora do estabelecimento 
comercial o contrato que nasce após o 
consumidor ter sido contactado fora dos 
estabelecimentos comerciais (por exemplo, 
na via pública), mas celebrado numa loja, 
ou quando o contrato é celebrado no 
contexto de uma viagem publicitária. 

Or.de

Justificação

Instaurar uma excepção ao princípio fundamental do direito dos contratos segundo a qual os 
contratos devem ser respeitados sob a forma de um direito de resolução apenas é oportuno se 
a mesma se justificar, nomeadamente em caso de surpresa no contexto, por exemplo, de uma 
visita não solicitada ao domicílio. Quando o consumidor solicita a vinda do comerciante, este 
elemento de surpresa encontra-se ausente.
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Alteração 270
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais – ou seja, não destinados à 
venda – os consumidores poderiam ser 
confrontados com uma situação 
inesperada, no caso de ser feita uma 
abordagem comercial, independentemente 
de a terem ou não solicitado. Além disso, a 
fim de impedir a evasão legal, se os 
consumidores forem contactados fora dos 
estabelecimentos comerciais, por exemplo, 
se o contrato for negociado no domicílio 
dos consumidores, mas celebrado numa 
loja, deveria considerar-se o contrato como 
celebrado fora do estabelecimento 
comercial.

Or.it

Alteração 271
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
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a presença física simultânea do
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica,
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais – ou seja, não destinados à 
venda – os consumidores poderiam ser 
confrontados com uma situação 
inesperada, no caso de ser feita uma 
abordagem comercial, independentemente 
de terem ou não solicitado a visita do 
comerciante. Além disso, a fim de impedir 
a evasão às normas, se os consumidores 
forem contactados fora dos 
estabelecimentos comerciais, por exemplo, 
se o contrato for negociado no domicílio 
dos consumidores, mas celebrado numa 
loja, deveria considerar-se o contrato como 
celebrado fora do estabelecimento 
comercial.

Or.it

Alteração 272
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. Os contratos que são 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial do comerciante caracterizam-se 
pelo facto de os consumidores não estarem 
preparados para as negociações e se 
encontrarem temporariamente numa 
situação especial de um ponto de vista 
psicológico e no que respeita à 
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dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

comparação dos produtos e dos preços, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

Or.fr

Alteração 273
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato, no caso de uma 
visita não solicitada do comerciante, for 
negociado no domicílio dos consumidores, 
mas celebrado numa loja, deveria 
considerar-se o contrato como celebrado 
fora do estabelecimento comercial.

Or.en
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Alteração 274
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

Os contratos que, de acordo com as 
disposições dos Estados-Membros, são 
autenticados por uma entidade pública 
não constituem uma situação excepcional 
do ponto de vista psicológico. Esses 
contratos não devem ser considerados 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento ou à distância na acepção 
da presente directiva.

Or.fr

Justificação

A participação de uma entidade pública obrigada por lei a dar provas de imparcialidade e a 
prestar informação jurídica detalhada às partes garante ao consumidor um elevado grau de 
protecção e permite-lhe tomar a sua decisão com conhecimento de causa e sem pressão 
psicológica. Por conseguinte, não se justifica incluir este tipo de contrato no âmbito de 
aplicação da directiva.
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Alteração 275
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão 
sujeitos a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. Os contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial do 
comerciante caracterizam-se pelo facto de 
o consumidor não estar preparado para as 
negociações e estar sujeito a uma pressão 
psicológica, independentemente de ter ou 
não solicitado a visita do comerciante. 
Além disso, a fim de impedir a evasão 
legal, se os consumidores forem 
contactados fora dos estabelecimentos 
comerciais, por exemplo, se o contrato for 
negociado no domicílio dos consumidores, 
mas celebrado numa loja, deveria 
considerar-se o contrato como celebrado 
fora do estabelecimento comercial. Em 
contrapartida, estas circunstâncias 
psicológicas excepcionais não se 
encontram reunidas no caso de contratos 
certificados por um titular de cargo 
público segundo a legislação dos 
Estados-Membros. Esses contratos não 
são portanto considerados como contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais nem como contratos à 
distância na acepção da presente 
directiva. 

Or.de
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Alteração 276
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Considerando 14 

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão 
sujeitos a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor, após uma visita não 
solicitada do comerciante. A fim de 
impedir a evasão legal, se os consumidores 
forem contactados fora dos 
estabelecimentos comerciais, por exemplo, 
se o contrato for negociado no domicílio 
dos consumidores, mas celebrado numa 
loja, deveria considerar-se o contrato como 
celebrado fora do estabelecimento 
comercial. Os contratos que, em 
conformidade com as disposições dos 
Estados-Membros, são autenticados por 
um funcionário público não são 
considerados contratos celebrados fora do 
estabelecimento ou à distância na acepção 
da presente directiva.

Or.en

Alteração 277
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 14-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de evitar obstáculos 
desproporcionados às transacções 
comerciais, os contratos habitualmente 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais ou nos casos em que a 
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natureza da empresa implica que não 
pode operar em estabelecimentos fixos são 
excluídos quando a transacção, para 
ambas as partes, é efectuada 
imediatamente e o pagamento não excede 
50 euros, como é, por exemplo, o caso da 
venda itinerante de bebidas e de alimentos 
no contexto de manifestações desportivas 
ou recreativas, o caso de contratos 
celebrados com feirantes que recebem o 
pagamento não sujeito a registo no local, 
com floristas itinerantes ou de visitas 
guiadas com diversos meios de transporte. 

Or.de

Justificação

A referência a contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais e não a visitas ao 
domicílio ou ao local de trabalho, como é o caso da directiva relativa à venda a domicílio 
actualmente em vigor, alarga consideravelmente o âmbito de aplicação para cobrir 
transacções comerciais correntes efectuadas por micro-empresas em relação às quais não 
têm surgido problemas.   Uma derrogação flexível é necessária nos termos da Lei das 
Pequenas Empresas.

Alteração 278
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras deveriam 
ser tratados como estabelecimentos 
comerciais, apesar de poderem ser objecto 
de uma utilização temporária pelo 
comerciante. Em contrapartida, outras 
instalações arrendadas apenas durante um 
breve período e nas quais o comerciante 
não se encontre estabelecido (como hotéis, 

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas, camiões ou táxis, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. Os transportes 
públicos também devem ser incluídos. As 
bancas dos mercados e os «stands» das 
feiras deveriam ser tratados como 
estabelecimentos comerciais, apesar de 
poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em 
contrapartida, outras instalações arrendadas 
apenas durante um breve período e nas 
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restaurantes, centros de conferências, 
cinemas arrendados por comerciantes que 
neles não estejam estabelecidos) não 
deveriam ser consideradas como 
estabelecimentos comerciais. Do mesmo 
modo, nenhum espaço público, 
nomeadamente os transportes públicos ou 
os serviços públicos, bem como a 
residência privada ou o local de trabalho, 
deveria ser considerado estabelecimento 
comercial.

quais o comerciante não se encontre 
estabelecido (como hotéis, restaurantes, 
centros de conferências, cinemas 
arrendados por comerciantes que neles não 
estejam estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

Or.en

Alteração 279
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras deveriam 
ser tratados como estabelecimentos 
comerciais, apesar de poderem ser objecto 
de uma utilização temporária pelo 
comerciante. Em contrapartida, outras 
instalações arrendadas apenas durante um 
breve período e nas quais o comerciante 
não se encontre estabelecido (como hotéis, 
restaurantes, centros de conferências, 
cinemas arrendados por comerciantes que 
neles não estejam estabelecidos) não 
deveriam ser consideradas como 
estabelecimentos comerciais. Do mesmo 
modo, nenhum espaço público, 
nomeadamente os transportes públicos ou 
os serviços públicos, bem como a 
residência privada ou o local de trabalho, 
deveria ser considerado estabelecimento 

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de actividade permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras deveriam 
ser tratados como estabelecimentos 
comerciais, apesar de poderem ser objecto 
de uma utilização temporária pelo 
comerciante. Em contrapartida, outras 
instalações arrendadas apenas durante um 
breve período e nas quais o comerciante 
não se encontre estabelecido (como hotéis, 
restaurantes, centros de conferências, 
cinemas arrendados por comerciantes que 
neles não estejam estabelecidos) não 
deveriam ser consideradas como 
estabelecimentos comerciais. Do mesmo 
modo, nenhum espaço público, 
nomeadamente os transportes públicos ou 
os serviços públicos, bem como a 
residência privada ou o local de trabalho, 
deveria ser considerado estabelecimento 
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comercial. comercial.

Or.de

Alteração 280
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A noção de estabelecimento 
comercial deveria incluir instalações de 
qualquer tipo (lojas ou camiões, por 
exemplo) que sirvam de local de negócios 
permanente para o comerciante. As 
bancas dos mercados e os «stands» das 
feiras deveriam ser tratados como 
estabelecimentos comerciais, apesar de 
poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em 
contrapartida, outras instalações arrendadas 
apenas durante um breve período e nas 
quais o comerciante não se encontre 
estabelecido (como hotéis, restaurantes, 
centros de conferências, cinemas 
arrendados por comerciantes que neles não 
estejam estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

(15) «Estabelecimento comercial» é 
definido como qualquer local de venda a 
retalho, imóvel ou móvel, incluindo locais 
de venda a retalho sazonais, onde o 
comerciante exerça a sua actividade de 
forma permanente. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras não
deveriam ser tratados como 
estabelecimentos comerciais, apesar de 
poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em 
contrapartida, outras instalações arrendadas 
apenas durante um breve período e nas 
quais o comerciante não se encontre 
estabelecido (como hotéis, restaurantes, 
centros de conferências, cinemas 
arrendados por comerciantes que neles não 
estejam estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

Or.en

Alteração 281
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 15 
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Texto da Comissão Alteração

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras
deveriam ser tratados como 
estabelecimentos comerciais, apesar de 
poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em 
contrapartida, outras instalações arrendadas 
apenas durante um breve período e nas 
quais o comerciante não se encontre 
estabelecido (como hotéis, restaurantes, 
centros de conferências, cinemas 
arrendados por comerciantes que neles não 
estejam estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
(lojas, táxis ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados deveriam ser tratados como 
estabelecimentos comerciais, apesar de 
poderem ser objecto de uma utilização 
temporária pelo comerciante. Em 
contrapartida, outras instalações arrendadas 
apenas durante um breve período e nas 
quais o comerciante não se encontre 
estabelecido (como hotéis, restaurantes, 
centros de conferências, cinemas 
arrendados por comerciantes que neles não 
estejam estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

Or.fr

Justificação

Os táxis inserem-se na definição de estabelecimento comercial móvel e podem ser incluídos 
entre os exemplos citados. No que se refere aos «stands» das feiras, trata-se de assegurar a 
coerência com a alteração apresentada sobre a definição do estabelecimento comercial.

Alteração 282
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 15 

Texto da Comissão Alteração

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 

(15) A noção de estabelecimento comercial 
deveria incluir instalações de qualquer tipo 
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(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. As bancas dos 
mercados e os «stands» das feiras deveriam 
ser tratados como estabelecimentos 
comerciais, apesar de poderem ser objecto 
de uma utilização temporária pelo 
comerciante. Em contrapartida, outras 
instalações arrendadas apenas durante um 
breve período e nas quais o comerciante 
não se encontre estabelecido (como hotéis, 
restaurantes, centros de conferências, 
cinemas arrendados por comerciantes que 
neles não estejam estabelecidos) não 
deveriam ser consideradas como 
estabelecimentos comerciais. Do mesmo 
modo, nenhum espaço público, 
nomeadamente os transportes públicos ou 
os serviços públicos, bem como a 
residência privada ou o local de trabalho, 
deveria ser considerado estabelecimento 
comercial.

(lojas ou camiões, por exemplo) que 
sirvam de local de negócios permanente 
para o comerciante. Em contrapartida, 
outras instalações arrendadas apenas 
durante um breve período e nas quais o 
comerciante não se encontre estabelecido 
(como hotéis, restaurantes, centros de 
conferências, cinemas arrendados por 
comerciantes que neles não estejam 
estabelecidos) não deveriam ser 
consideradas como estabelecimentos 
comerciais. Do mesmo modo, nenhum 
espaço público, nomeadamente os 
transportes públicos ou os serviços 
públicos, bem como a residência privada 
ou o local de trabalho, deveria ser 
considerado estabelecimento comercial.

Or.en

Alteração 283
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 15-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os produtos digitais transmitidos 
ao consumidor num formato digital, se o 
consumidor dispuser da possibilidade 
permanente de utilização, deveriam ser 
tratados como bens para efeitos de 
aplicação das disposições aplicáveis aos 
contratos de vendas.

Or.en
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Alteração 284
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídas todas as 
declarações feitas por escrito, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf. Considera-se 
"por escrito" toda e qualquer 
comunicação por meio electrónico que 
constitua um registo duradouro em 
suporte duradouro.

Or.de

Justificação

Os correios electrónicos devem ser considerados adequados para a reprodução duradoura 
das declarações por escrito (formato de texto).  Tal deve ser clarificado na definição para 
assegurar que a directiva seja adaptada à tecnologia moderna e às práticas correntes. Caso 
contrário, a informação só poderia ser transmitida utilizando CD-ROM, DVD ou chaves USB 
ou dispositivos similares.  Tal seria contrário à prática habitual segundo a qual a informação 
é habitualmente enviada por correio electrónico, assim como em suporte papel.

Alteração 285
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Wim van de Camp, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor
onde estejam armazenados o correio 

(16) Entre os suportes duradouros
deveriam ser incluídos, em especial, o
papel, chaves USB, CD-ROM, DVD, 
cartões de memória e discos rígidos de 
computadores onde estejam armazenados 
o correio electrónico ou dados gravados de 
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electrónico ou ficheiros pdf. forma inalterável.  Os sítios Internet, 
enquanto tal, não devem ser considerados 
suportes duradouros.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 4.

Alteração 286
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Entre os suportes duradouros
deveriam ser incluídos, em especial, o
papel, chaves USB, CD-ROM, DVD, 
cartões de memória e discos rígidos de 
computadores onde estejam armazenados 
o correio electrónico ou dados 
salvaguardados de forma inalterável. Os 
sítios Internet, enquanto tal, não devem 
ser considerados suportes duradouros. 
Considera-se "por escrito" toda e 
qualquer comunicação por meio 
electrónico que constitua um registo 
duradouro em suporte duradouro.

Or.de

Justificação

A definição de "por escrito" tem em conta o facto de, na prática, a informação ser 
habitualmente enviada por correio electrónico, bem como em suporte papel.  Esta abordagem 
é consentânea com a abordagem em relação a acordos em matéria de jurisdição adoptados 
no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento 44/2001 relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões.  
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Alteração 287
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Entre os suportes duradouros 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e 
discos duros de computadores onde 
estejam armazenados o correio electrónico 
ou ficheiros gravados apenas em formato 
de  leitura. Os sítios Internet não devem 
ser considerados um suporte duradouro, a 
menos cumpram os critérios acima 
referidos.

Or.it

Alteração 288
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial,
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Entre os suportes duradouros 
deveriam ser incluídos documentos 
específicos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e os 
discos duros de computadores onde sejam 
gravados o correio electrónico ou ficheiros 
apenas em formato de  leitura. O correio 
electrónico, os sítios Internet, as 
mensagens SMS e MMS podem ser 
considerados suportes duradouros sempre 
que o conteúdo da comunicação entre o 
consumidor e o comerciante possa ser 
gravado pelas partes envolvidas.

Or.it
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Justificação

L’emendamento chiarifica il concetto second oil quale “La posta elettronica e i siti web di 
Internet in quanto tali non sono annoverati tra i supporti durevoli”.Cio’ porterebbe alla 
conclusione che tutte le informazioni dei commercianti debbano essere fornite via posta.
Questo non risponderebbe a criteri di efficienza, soprattutto in vista dell’obbligo a fornire 
informazioni prima della conclusione del contratto. Si tratta di un problema anche per il 
consumatore, che si troverebbe costretto a informare il commerciante tramite un supporto 
durevole, qualora non desideri ricevere il bene. Il consumatore, per questioni di velocita’, 
preferira’ infatti usare una e-mail in buona parte dei casi.

Alteração 289
Frank Engel

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, CD-
ROM, DVD, cartões de memória e o disco 
duro do computador do consumidor onde
estejam armazenados o correio electrónico 
ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel e os diferentes tipos 
de memória de grande capacidade (como, 
por exemplo, chaves USB, CD-ROM, 
DVD, cartões de memória e o disco duro 
do computador do consumidor) onde 
estejam armazenados, de forma 
inalterável, o correio electrónico ou os 
dados.

Or.fr

Alteração 290
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor
onde estejam armazenados o correio 

(16) Entre os suportes duradouros
deveriam ser incluídos, em especial, o
papel, chaves USB, CD-ROM, DVD, 
cartões de memória e discos rígidos de 
computadores onde estejam armazenados 
o correio electrónico, sítios Internet ou 
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electrónico ou ficheiros pdf. ficheiros.

Or.en

Alteração 291
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros gravados de forma 
inalterável para uso no futuro.

Or.en

Alteração 292
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros gravados de forma 
inalterável para uso no futuro. Os sítios 
Internet enquanto tal não devem ser 
considerados um suporte duradouro, a 
menos que cumpram os critérios acima 
referidos.

Or.en



PE450.954v01-00 56/250 AM\836026PT.doc

PT

Justificação

Para que a directiva esteja preparada para os avanços tecnológicos do futuro, é necessário 
referir a conveniência de suportes duradouros inalteráveis para uso no futuro, que permitam 
que a informação seja guardada de forma segura para utilização tanto pelos consumidores 
como pelos comerciantes.

Alteração 293
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros gravados de forma 
inalterada para uso no futuro. Os sítios 
Internet enquanto tal não devem ser 
considerados um suporte duradouro, a 
menos que cumpram os critérios acima 
referidos.

Or.en

Justificação

A definição de suporte duradouro deve poder adaptar-se aos avanços tecnológicos do futuro 
e permitir que a informação seja guardada de forma segura para utilização tanto pelos 
consumidores como pelos comerciantes. Visa uma harmonização plena.

Alteração 294
Toine Manders

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro (16) Na definição de suporte duradouro 
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deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, CD-
ROM, DVD, cartões de memória e o disco 
duro do computador do consumidor onde 
estejam armazenados o correio electrónico 
ou ficheiros pdf. Para dar execução à 
política "Legislar melhor" e oferecer uma 
solução adequada para a questão do ónus 
da prova em caso de conflito, esta 
definição deve abranger igualmente o 
correio electrónico.

Or.en

Alteração 295
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros pdf.

(16) Na definição de suporte duradouro 
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, 
CD-ROM, DVD, cartões de memória e o 
disco duro do computador do consumidor 
onde estejam armazenados o correio 
electrónico ou ficheiros informáticos. A 
questão do período adequado de 
armazenamento de uma mensagem 
depende da natureza do bem ou do serviço 
em causa. Quando um comerciante ou um 
consumidor tiver a obrigação de fornecer 
informações num suporte duradouro, 
considera-se que essa obrigação fica 
cumprida quando as informações em 
causa forem enviadas para um endereço 
de correio electrónico apropriado.

Or.en
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Alteração 296
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 16-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(16-A) Os Estados-Membros podem 
manter ou alargar a aplicação das 
disposições da presente directiva a pessoas 
colectivas ou singulares que não sejam 
"consumidores" na acepção do n.º 1 do 
artigo 2.º, como, por exemplo, ONG, 
empresas recentemente criadas ou PME.

Or.en

Alteração 297
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar 
a informação quando esta resulte 
claramente do contexto. Por exemplo, 
numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a 
identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem 
resultar do contexto. Diferentemente, nas 
transacções à distância e nas que forem 
realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao 
comerciante o dever de informação 
quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

(17) Os consumidores deveriam receber 
informação exaustiva antes de se 
comprometerem em relação a um contrato 
à distância, a um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial ou a uma 
oferta contratual correspondente.
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Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 5.

Alteração 298
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar 
a informação quando esta resulte 
claramente do contexto. Por exemplo, 
numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a 
identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem 
resultar do contexto. Diferentemente, nas 
transacções à distância e nas que forem 
realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao 
comerciante o dever de informação 
quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato para poderem 
efectuar uma declaração contratual 
válida.

Or.en

Alteração 299
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Considerando 17 
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Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar 
a informação quando esta resulte 
claramente do contexto. Por exemplo, 
numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a 
identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem 
resultar do contexto. Diferentemente, nas 
transacções à distância e nas que forem 
realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao 
comerciante o dever de informação 
quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação, em tempo 
útil, antes da celebração do contrato.

Or.en

Alteração 300
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar 
a informação quando esta resulte 
claramente do contexto. Por exemplo, 
numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a 
identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem 
resultar do contexto. Diferentemente, nas 

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato.
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transacções à distância e nas que forem 
realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao 
comerciante o dever de informação 
quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

Or.fr

Alteração301
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 17 

Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar a 
informação quando esta resulte claramente 
do contexto. Por exemplo, numa transacção
efectuada no estabelecimento comercial, as 
principais características de um produto, a 
identidade do comerciante e as disposições 
relativas à entrega podem resultar do 
contexto. Diferentemente, nas transacções 
à distância e nas que forem realizadas fora 
dos estabelecimentos comerciais, deveria 
sempre caber ao comerciante o dever de 
informação quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato numa língua que 
compreendam. Contudo, os comerciantes 
não deveriam ter de facultar a informação 
quando esta resulte claramente do 
contexto, devendo, porém, ser obrigados a 
chamar a atenção dos consumidores para 
essa informação e esclarecer quaisquer 
dúvidas ou prestar esclarecimentos.   Por 
exemplo, numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a identidade 
do comerciante e as disposições relativas à 
entrega podem resultar do contexto. 
Diferentemente, nas transacções à distância 
e nas que forem realizadas fora dos 
estabelecimentos comerciais, deveria 
sempre caber ao comerciante o dever de 
informação quanto às regras aplicáveis ao 
pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

Or.el
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Alteração 302
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 17-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

  (17-A) Os Estados-Membros devem estar 
especialmente vigilantes, recorrendo aos 
instrumentos existentes e à cooperação 
com as instituições pertinentes, as 
autoridades nacionais, os órgãos 
reguladores e as organizações de 
consumidores, para evitar o risco de 
transacções comerciais efectuadas por 
empresas que usam a Internet para 
mascarar contratos de longa duração a 
coberto da oferta aparente de conteúdos 
descarregáveis gratuitos a partir do 
respectivo sítio Internet após registo do 
utilizador, visto que essas práticas põem 
seriamente em causa a confiança dos 
consumidores no mercado interno da UE.  

Or.it

Alteração 303
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

(19) No caso das hastas públicas, tendo 
em conta não só a natureza como a 
tradição desse método de vendas, o 
leiloeiro pode fornecer o seu próprio 
contacto em vez de comunicar o endereço 
e a identidade do vendedor em nome de 
quem vende os bens.

Suprimido

Or.fr
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Alteração 304
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) No caso dos contratos à distância, os 
requisitos de informação deveriam ser 
adaptados de forma a poderem considerar 
os condicionalismos técnicos de certos 
meios, como as restrições do número de 
caracteres em alguns ecrãs de telefones 
móveis ou as limitações de tempo em 
anúncios de vendas televisivos. Neste caso, 
o comerciante deveria respeitar um 
conjunto mínimo de requisitos de 
informação e remeter o consumidor para 
outra fonte de informação, por exemplo, 
fornecendo um número de telefone gratuito 
ou uma hiperligação a uma página Internet 
do comerciante onde a informação 
relevante esteja directamente disponível e 
facilmente acessível.

(21) No caso dos contratos à distância, os 
requisitos de informação deveriam ser 
adaptados de forma a poderem considerar 
os condicionalismos técnicos de certos 
meios, como as restrições do número de 
caracteres em alguns ecrãs de telefones 
móveis ou as limitações de tempo em 
anúncios de vendas televisivos. Neste caso, 
o comerciante deveria respeitar um 
conjunto mínimo de requisitos de 
informação e remeter o consumidor para 
outra fonte de informação, por exemplo, 
fornecendo um número de telefone gratuito 
ou uma hiperligação a uma página Internet 
do comerciante onde toda a informação 
relevante esteja directamente disponível e 
facilmente acessível.

Or.it

Alteração 305
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 21 

Texto da Comissão Alteração

(21) No caso dos contratos à distância, os 
requisitos de informação deveriam ser 
adaptados de forma a poderem considerar 
os condicionalismos técnicos de certos 
meios, como as restrições do número de 
caracteres em alguns ecrãs de telefones 
móveis ou as limitações de tempo em 
anúncios de vendas televisivos. Neste caso, 
o comerciante deveria respeitar um 
conjunto mínimo de requisitos de 
informação e remeter o consumidor para 

(21) No caso dos contratos à distância, os 
requisitos de informação deveriam ser 
adaptados de forma a poderem considerar 
os condicionalismos técnicos de certos 
meios, como as restrições do número de 
caracteres em alguns ecrãs de telefones 
móveis ou as limitações de tempo em 
anúncios de vendas televisivos. Neste caso, 
o comerciante deveria respeitar um 
conjunto mínimo de requisitos de 
informação e remeter o consumidor para 
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outra fonte de informação, por exemplo, 
fornecendo um número de telefone gratuito 
ou uma hiperligação a uma página Internet 
do comerciante onde a informação 
relevante esteja directamente disponível e 
facilmente acessível.

outra fonte de informação, por exemplo, 
fornecendo um número de telefone gratuito 
ou uma hiperligação a uma página Internet 
do comerciante onde a informação 
relevante esteja directamente disponível e 
facilmente acessível, clara e numa língua 
que o consumidor entenda.

Or.el

Alteração 306
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza e o funcionamento dos bens.

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor, até ao final do período 
de devolução, de um direito de 
retractação, que lhe permitisse verificar a 
natureza, a qualidade  e o correcto 
funcionamento dos bens.

Or.it

Justificação

Há poucos casos em que o princípio da boa-fé possa ser aplicado (apólices de seguro, por 
exemplo). No entanto, nestes casos, este princípio aplica-se sem que seja necessário incluir 
uma referência neste texto.

Alteração 307
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
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bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza e o funcionamento dos bens.

bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza, a qualidade e o funcionamento 
dos bens.

Or.fr

Alteração 308
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza e o funcionamento dos bens.

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse, até à 
expiração do período de resolução, 
verificar a natureza, a qualidade e o 
funcionamento dos bens.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 7.

Alteração 309
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 22 

Texto da Comissão Alteração

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza e o funcionamento dos bens.

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância e das transacções fora do 
estabelecimento comercial, antes da 
celebração do contrato o bem não pode ser 
visto pelo consumidor, este deveria dispor 
de um direito de resolução, que lhe 
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permitisse verificar a natureza e o 
funcionamento dos bens.

Or.en

Alteração 310
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 22-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O início do período de reflexão 
deve estar ligado ao cumprimento pelo 
comerciante dos seus deveres de 
informação, senão um contrato poderia 
persistir mesmo que o consumidor não 
fosse correctamente informado dos seus 
direitos; isto gera, porém, um desincentivo 
a que o comerciante cumpra os seus 
deveres de informação. O sistema deve 
igualmente permitir ao consumidor testar 
os bens durante o prazo de resolução.

Or.en

Alteração 311
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) As diferenças relativas aos prazos de 
exercício do direito de resolução que 
actualmente existem, quer em função dos 
Estados-Membros quer no que respeita aos 
contratos à distância e aos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, criam 
incertezas jurídicas e custos de 
conformidade. Deveria aplicar-se o mesmo 
prazo de exercício do direito de resolução 
para todos os contratos, tantos os 
celebrados à distância como os celebrados 

(23) As diferenças relativas aos prazos de 
exercício do direito de resolução que 
actualmente existem, quer em função dos 
Estados-Membros quer no que respeita aos 
contratos à distância e aos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, criam 
incertezas jurídicas e custos de 
conformidade. Deveria aplicar-se o mesmo 
prazo de exercício do direito de resolução 
para todos os contratos, tantos os 
celebrados à distância como os celebrados 
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fora dos estabelecimentos comerciais. fora dos estabelecimentos comerciais.

Em princípio, o prazo de retractação 
deveria terminar 14 dias após a 
celebração do contrato. Todavia, no caso 
de contratos de venda de bens a  distância, 
o prazo de retractação  deveria terminar 
14 dias a contar do momento em que o 
consumidor estiver na posse dos bens.

Or.it

Alteração 312
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

(23) As diferenças relativas aos prazos de 
exercício do direito de resolução que 
actualmente existem, quer em função dos 
Estados-Membros quer no que respeita aos 
contratos à distância e aos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, criam 
incertezas jurídicas e custos de
conformidade. Deveria aplicar-se o mesmo 
prazo de exercício do direito de resolução 
para todos os contratos, tantos os
celebrados à distância como os celebrados
fora dos estabelecimentos comerciais.

(23) As diferenças actuais na duração dos 
prazos de exercício do direito de resolução 
que actualmente existem, quer em função 
dos Estados-Membros quer no que respeita 
aos contratos à distância e aos celebrados 
fora do estabelecimento comercial, criam 
incerteza jurídica e custos adicionais 
inúteis. Deveria aplicar-se o mesmo 
período de exercício do direito de 
resolução tantos aos celebrados à distância 
como aos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais. Em 
princípio, o prazo de retractação deveria 
terminar 14 dias após a data de 
celebração do contrato. Todavia, no caso 
de contratos de venda de bens a  distância, 
o prazo de retractação  deveria terminar 
14 dias a contar do momento em que o 
consumidor estiver na posse dos bens.

Or.it
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Alteração 313
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 25 

Texto da Comissão Alteração

(25) As regras sobre contratos à distância 
devem ser entendidas sem prejuízo das 
disposições sobre a celebração de contratos 
electrónicos e de ordens de encomenda 
electrónicas que integram os artigos 9.° e 
11.° da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno («directiva 
sobre o comércio electrónico»).

(25) As regras sobre contratos à distância 
devem ser entendidas sem prejuízo das 
disposições sobre a celebração de contratos 
electrónicos e de ordens de encomenda 
electrónicas que integram os artigos 9.° e 
11.° da Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 
de Junho de 2000, relativa a certos 
aspectos legais dos serviços da sociedade 
de informação, em especial do comércio 
electrónico, no mercado interno («directiva 
sobre o comércio electrónico») não 
devendo, em qualquer caso, os 
consumidores  ser vinculados por 
contrato, a menos que tenham recebido 
todas as informações previstas no artigo 
5. º da presente directiva.

Or.el

Alteração 314
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Considerando 26 

Texto da Comissão Alteração

(26) Se o consumidor encomendar mais 
do que um bem ao mesmo comerciante, 
deveria poder exercer o direito de 
resolução em relação a cada um desses 
bens. Se os bens forem entregues 
separadamente, o prazo para exercer o 
direito de resolução deveria ter início logo 
que o consumidor adquira a posse 
material de cada um dos bens. Quando 
um bem for entregue em diferentes lotes 
ou partes, o início do prazo para se 

(26) Se os bens forem entregues em mais 
de um envio, o prazo para exercer o direito 
de resolução deveria ter início no dia em 
que o consumidor ou um terceiro distinto 
do transportador por ele indicado 
adquiram a posse material do primeiro 
envio parcial.
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exercer o direito de resolução deveria 
ocorrer quando o consumidor ou um 
terceiro por ele indicado adquiram a posse 
material do último lote ou da última parte.

Or.de

Alteração 315
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações 
contratuais. Considera-se que o 
comerciante cumpriu plenamente as suas 
obrigações quando tenha entregue os 
bens ou prestado todos os serviços 
solicitados pelo consumidor.

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de um ano.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 9.

Alteração 316
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 27 
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Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações 
contratuais. Considera-se que o 
comerciante cumpriu plenamente as suas 
obrigações quando tenha entregue os 
bens ou prestado todos os serviços 
solicitados pelo consumidor.

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de seis meses.

Or.de

Justificação

O início previsto para o prazo de prescrição prolongaria o período de incerteza durante 
demasiado tempo e daria lugar a períodos excessivamente longos de utilização pelo 
consumidor no caso dos contratos de serviços e de aquisição. Tal levaria também a rescisões 
complexas, particularmente no caso dos serviços.

Alteração 317
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, 
a fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações 

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito ou da ausência de 
direito de resolução antes da celebração de 
um contrato à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução deve ser prorrogado.
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contratuais. Considera-se que o 
comerciante cumpriu plenamente as suas 
obrigações quando tenha entregue os 
bens ou prestado todos os serviços 
solicitados pelo consumidor.

Or.fr

Alteração 318
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações 
contratuais. Considera-se que o 
comerciante cumpriu plenamente as suas 
obrigações quando tenha entregue os 
bens ou prestado todos os serviços 
solicitados pelo consumidor.

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado por um 
ano.

Or.en

Justificação

Actualmente, muitos Estados-Membros prevêem um prazo mais longo ou mesmo ilimitado 
para estes casos. Por esta razão, os Estados-Membros devem ser autorizados a manter ou 
alargar o prazo mínimo de um ano.

Alteração 319
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 27 
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Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações 
contratuais. Considera-se que o 
comerciante cumpriu plenamente as suas 
obrigações quando tenha entregue os 
bens ou prestado todos os serviços 
solicitados pelo consumidor.

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado por um 
ano. Contudo, os Estados-Membros devem 
ser autorizados a manter ou alargar o 
prazo mínimo de um ano.

Or.en

Alteração 320
Iliana Ivanova

Proposta de directiva
Considerando 28 

Texto da Comissão Alteração

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos Estados-
Membros implicaram custos para as 
empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
deveria permitir a simplificação do 
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à 
apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que 
respeita ao tamanho dos caracteres.

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos Estados-
Membros implicaram custos para as 
empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor na 
língua oficial da UE que seja a sua
deveria permitir a simplificação do 
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à 
apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que 
respeita ao tamanho dos caracteres.

Or.en
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Alteração 321
Frank Engel

Proposta de directiva
Considerando 28 

Texto da Comissão Alteração

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos Estados-
Membros implicaram custos para as 
empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
deveria permitir a simplificação do 
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à 
apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que 
respeita ao tamanho dos caracteres.

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos Estados-
Membros implicaram custos para as 
empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
formulário normalizado da União para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
deveria permitir a simplificação do 
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à 
apresentação do formulário normalizado 
da União, nomeadamente no que respeita 
ao tamanho dos caracteres.

Or.fr

Alteração 322
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 28 

Texto da Comissão Alteração

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos 
Estados-Membros implicaram custos para 
as empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
deveria permitir a simplificação do
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos 
Estados-Membros implicaram custos para 
as empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
permitiria simplificar o processo de 
resolução e uma maior segurança jurídica.
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acrescentar quaisquer requisitos relativos 
à apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que 
respeita ao tamanho dos caracteres.

Or.en

Alteração 323
Iliana Ivanova

Proposta de directiva
Considerando 29 

Texto da Comissão Alteração

(29) A experiência mostra que muitos 
consumidores e comerciantes preferem 
comunicar através de sítios Internet dos 
comerciantes, pelo que deveria haver a 
possibilidade de o comerciante oferecer ao 
consumidor a opção do preenchimento de 
um formulário de resolução em linha. 
Neste caso, o comerciante seria 
responsável pelo envio imediato de um 
aviso de recepção por correio electrónico.

(29) A experiência mostra que muitos 
consumidores e comerciantes preferem 
comunicar através de sítios Internet dos 
comerciantes, pelo que deveria haver a 
possibilidade de o comerciante oferecer ao 
consumidor a opção do preenchimento de 
um formulário de resolução em linha. 
Neste caso, o comerciante seria 
responsável pelo envio imediato, e, em 
qualquer caso, o mais tardar um dia útil a 
contar da apresentação do formulário de 
resolução, de um aviso de recepção por 
correio electrónico.

Or.en

Justificação

O termo "imediato" pode ser interpretado de forma diferente em cada Estado-Membro.

Alteração 324
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 30 

Texto da Comissão Alteração

(30) A resolução do contrato determinaria 
a obrigação de o comerciante reembolsar 

(30) A resolução do contrato determinaria 
a obrigação de o comerciante reembolsar 
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todos os pagamentos efectuados pelo 
consumidor, nomeadamente os relativos 
às despesas suportadas pelo comerciante 
para entregar os bens ao consumidor.

todos os pagamentos razoavelmente 
incorridos pelos consumidores. 

Or.it

Alteração 325
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Considerando 31 

Texto da Comissão Alteração

(31) Alguns consumidores exercem o seu 
direito de resolução após terem utilizado os 
bens numa medida que excede o necessário
para verificar a sua natureza e o seu 
funcionamento. Neste caso, o consumidor 
deveria ser responsabilizado pela eventual 
depreciação dos bens. Para verificar a 
natureza e o funcionamento de um bem, o 
consumidor apenas deve proceder às 
mesmas manipulação ou testes que os 
admitidos numa loja. Por exemplo, o 
consumidor deveria poder experimentar 
uma peça de vestuário, mas não vesti-la. 
Por exemplo, o consumidor deveria poder 
experimentar uma peça de vestuário, mas 
não vesti-la. Em ordem a garantir a eficácia 
do direito de resolução em contratos de 
prestação de serviços, em particular no 
âmbito de trabalhos de renovação não 
urgentes em que os consumidores podem 
estar sujeitos a métodos agressivos de 
vendas ao domicilio acompanhadas da 
execução imediata do serviço antes da 
expiração do prazo de resolução, os 
consumidores não deveriam ter de suportar 
qualquer despesa relativa ao mencionado 
serviço.

(31) O consumidor tem o direito de 
manipular ou testar o bem para verificar 
a sua natureza e funcionamento. Alguns 
consumidores exercem o seu direito de 
resolução após terem utilizado os bens 
numa medida que excede o necessário para 
verificar a sua natureza e o seu 
funcionamento. Neste caso, o consumidor 
deveria ser responsabilizado pela eventual 
depreciação dos bens. Por exemplo, o 
consumidor deveria poder experimentar 
uma peça de vestuário, mas não vesti-la. 
Em ordem a garantir a eficácia do direito 
de resolução em contratos de prestação de 
serviços, em particular no âmbito de 
trabalhos de renovação não urgentes em 
que os consumidores podem estar sujeitos 
a métodos agressivos de vendas ao 
domicilio acompanhadas da execução 
imediata do serviço antes da expiração do 
prazo de resolução, os consumidores não 
deveriam ter de suportar qualquer despesa 
relativa ao mencionado serviço.

Or.en
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Alteração 326
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 31 

Texto da Comissão Alteração

(31) Alguns consumidores exercem o seu 
direito de resolução após terem utilizado 
os bens numa medida que excede o 
necessário para verificar a sua natureza e 
o seu funcionamento. Neste caso, o 
consumidor deveria ser responsabilizado 
pela eventual depreciação dos bens. Para 
verificar a natureza e o funcionamento de 
um bem, o consumidor apenas deve 
proceder às mesmas manipulação ou 
testes que os admitidos numa loja. Por 
exemplo, o consumidor deveria poder 
experimentar uma peça de vestuário, mas 
não vesti-la. Em ordem a garantir a 
eficácia do direito de resolução em 
contratos de prestação de serviços, em 
particular no âmbito de trabalhos de 
renovação não urgentes em que os 
consumidores podem estar sujeitos a 
métodos agressivos de vendas ao domicílio 
acompanhadas da execução imediata do 
serviço antes da expiração do prazo de 
resolução, os consumidores não deveriam 
ter de suportar qualquer despesa relativa ao 
mencionado serviço.

(31) A fim de verificar a natureza e o 
funcionamento de um bem, o consumidor 
deve poder inspeccionar e testar esse bem 
durante o período de reflexão. O 
consumidor não deveria ser 
responsabilizado pela deterioração de um 
bem, caso tenha tomado as devidas 
precauções para evitar essa deterioração. 
Nos contratos de prestação de serviços, o 
consumidor deve igualmente poder 
exercer o direito de resolução. Em ordem 
a garantir a eficácia do direito de 
resolução, em particular no âmbito de 
trabalhos de renovação não urgentes em 
que os consumidores podem estar sujeitos 
a métodos agressivos de vendas ao 
domicílio acompanhadas da execução 
imediata do serviço antes da expiração do 
prazo de resolução, os consumidores não 
deveriam ter de suportar qualquer despesa 
relativa ao mencionado serviço.

Or.en

Alteração 327
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 33 

Texto da Comissão Alteração

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 
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atendendo à natureza do produto. Tal 
acontece, por exemplo, com o vinho cujo 
fornecimento só seja efectuado muito 
depois da celebração de um contrato de 
natureza especulativa, em que o valor 
depende de flutuações no mercado (vin en 
primeur).

atendendo à natureza do produto e quando 
o exercício do direito de resolução 
constituir um prejuízo injusto para o 
comerciante. Tal acontece especialmente 
com os alimentos e outros bens sensíveis 
do ponto de vista higiénico ou bens 
perecíveis, por exemplo, com o vinho cujo 
fornecimento só seja efectuado muito 
depois da celebração de um contrato de 
natureza especulativa, em que o valor 
depende de flutuações no mercado (vin en 
primeur). Alguns outros bens ou serviços 
cujo preço depende das flutuações de 
mercado também deveriam também estar 
isentos do direito de resolução, como, por 
exemplo, as matérias-primas.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 13.

Alteração 328
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 33 

Texto da Comissão Alteração

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 
atendendo à natureza do produto. Tal 
acontece, por exemplo, com o vinho cujo 
fornecimento só seja efectuado muito 
depois da celebração de um contrato de 
natureza especulativa, em que o valor 
depende de flutuações no mercado (vin en 
primeur).

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 
atendendo à natureza do produto e quando 
o exercício do direito de resolução 
constituir um prejuízo injusto para o 
comerciante ou fabricante. Tal acontece 
especialmente com os alimentos ou outros 
bens sensíveis do ponto de vista higiénico 
ou bens perecíveis, por exemplo, 
aparelhos eléctricos para cuidados 
pessoais ou aparelhos eléctricos que 
entram em contacto com os alimentos.

Or.de
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Alteração 329
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 34 

Texto da Comissão Alteração

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. Por conseguinte, o consumidor 
não deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio.

(34) Além disso, nos contratos à distância 
ou celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais, para a prestação de serviços 
cuja execução tenha início durante o prazo 
de resolução (por exemplo, ficheiros de 
dados descarregados pelo consumidor 
durante esse período), seria injusto permitir 
que o consumidor resolva o contrato depois 
de ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. O consumidor não pode exercer o 
seu direito de resolução sempre que a 
execução do contrato tenha início com o 
seu acordo expresso prévio, na condição 
de se tratar de um caso de consentimento 
informado, isto é, em que o consumidor 
tenha sido informado das consequências 
dessa decisão no que se refere à perda do 
seu direito de resolução.

Or.fr

Alteração 330
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 34 

Texto da Comissão Alteração

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído total ou parcialmente do 

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído totalmente do serviço.
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serviço. Por conseguinte, o consumidor 
não deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio.

Or.en

Alteração 331
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 34 

Texto da Comissão Alteração

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. Por conseguinte, o consumidor não 
deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio.

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 
esse período), seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. Por conseguinte, o consumidor não 
deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio. Em contrapartida, devido 
à possível pressão psicológica no caso dos 
contratos de prestação de serviços 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais (incluindo os casos em que são 
fornecidos bens como parte da 
transacção), o consumidor deve manter o 
seu direito de resolução se a execução da 
prestação tiver início durante o prazo de 
resolução, a pedido expresso do 
consumidor num suporte duradouro. 
Contudo, seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato sem o 
obrigar a pagar ao comerciante um 
montante razoável que reflicta os serviços 
prestados e os bens fornecidos como parte 
da transacção antes da resolução, desde 
que o comerciante tenha informado o 
consumidor da obrigação de efectuar esse 
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pagamento, num suporte duradouro, 
antes da celebração do contrato.

Or.en

Alteração 332
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 35-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(35-A) Seria desproporcionado aplicar as 
disposições do Capítulo III a contratos de 
valor muito baixo celebrados fora do 
estabelecimento comercial.

Or.en

Alteração 333
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 36 

Texto da Comissão Alteração

(36) A aplicação de um direito de 
resolução pode ser inadequada para 
certos serviços ligados à habitação, aos 
transportes e ao lazer. A celebração de 
contratos nestas matérias implica a 
reserva de recursos que o comerciante 
pode ter dificuldade em conseguir em 
caso de exercício do direito de resolução. 
Por conseguinte, estes contratos à 
distância não deveriam ser abrangidos 
pelas disposições relativas à informação 
dos consumidores e ao direito de 
resolução.

Suprimido

Or.en
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Alteração 334
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Considerando 36 

Texto da Comissão Alteração

(36) A aplicação de um direito de 
resolução pode ser inadequada para certos 
serviços ligados à habitação, aos 
transportes e ao lazer. A celebração de 
contratos nestas matérias implica a 
reserva de recursos que o comerciante 
pode ter dificuldade em conseguir em 
caso de exercício do direito de resolução. 
Por conseguinte, estes contratos à 
distância não deveriam ser abrangidos 
pelas disposições relativas à informação 
dos consumidores e ao direito de 
resolução.

(36) A aplicação de um direito de 
resolução pode ser inadequada para certos 
serviços ligados à habitação, aos 
transportes e ao lazer. Se a execução tiver 
início durante o período de retractação, 
seria injusto permitir que o consumidor 
rescindisse o contrato depois de ter 
usufruído total ou parcialmente do 
serviço.  Por conseguinte, o consumidor 
não deverá poder exercer o seu direito de 
retractação sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio num suporte durável.

Or.el

Alteração 335
Andreas Schwab, Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Se o comerciante não respeitar a 
sua obrigação de entrega, o consumidor 
deve, em suporte duradouro, instá-lo a 
proceder à entrega num prazo de pelo 
menos sete dias e informá-lo da sua 
intenção de proceder à resolução do 
contrato se a entrega não for efectuada. O 
consumidor poderá desvincular-se do 
contrato se não tiverem sido tomado 
medidas à expiração deste prazo. Sem 
prejuízo do seu direito a indemnização, o 
consumidor deve ter direito ao reembolso 
de todos os pagamentos por conta já 
efectuados num prazo de sete dias a 
contar da data da resolução. Os Estados-
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Membros devem dispor da faculdade de 
adoptar ou manter disposições de direito 
nacional que contemplem outras 
possibilidades de reparação em caso de 
não entrega no prazo estipulado pelo 
consumidor, a fim de assegurar um nível 
mais elevado de protecção para este 
último.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 17.

Alteração 336
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Se o comerciante não respeitar a 
sua obrigação de entrega, o consumidor 
deve, em suporte duradouro, instá-lo a 
proceder à entrega num prazo razoável e 
informá-lo da sua intenção de proceder à 
resolução do contrato se a entrega não for 
efectuada. O consumidor deve ter direito 
ao reembolso de todos os pagamentos por 
conta já efectuados num prazo de sete 
dias a contar da data da resolução. Os 
Estados-Membros devem dispor da 
faculdade de adoptar ou manter 
disposições de direito nacional que 
contemplem outras possibilidades de 
reparação em caso de não entrega no 
prazo estipulado pelo consumidor, a fim 
de assegurar um nível mais elevado de 
protecção para este último.

Or.de
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Justificação

Os pedidos de indemnização por danos sofridos são possíveis em virtude do direito nacional. 
Para o efeito, importa operar uma clara distinção não no n.º 2 "harmonizado" do artigo 22.º 
mas sim no novo n.º 2-A do artigo 22.º.

Alteração 337
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 38 

Texto da Comissão Alteração

(38) No contexto das vendas aos 
consumidores, a entrega de bens pode ter 
lugar de várias maneiras. Só uma norma 
que possa ser livremente derrogada 
permitirá a necessária flexibilidade para 
poder considerar essas variações. O 
consumidor deve ser protegido contra 
qualquer risco de perda ou dano dos bens 
durante o transporte organizado ou 
efectuado pelo comerciante. A regra 
introduzida na transferência dos riscos não 
deveria aplicar-se nos casos em que o 
consumidor adie indevidamente a tomada 
de posse dos bens (por exemplo, quando o 
consumidor não os for buscar à estação de 
correios no prazo estabelecido). Nessas 
circunstâncias, após o prazo de entrega 
acordado com o comerciante, o risco de 
perda ou de deterioração deveria ser 
suportado pelo consumidor.

(38) Uma vez que, no contexto das vendas 
aos consumidores, a entrega de bens pode 
ter lugar de várias maneiras (ou 
imediatamente ou numa data posterior), 
quando a entrega não é imediata, é 
necessário que o comerciante indique 
uma data-limite na qual se compromete a 
entregar o bem. O consumidor deve ser 
protegido contra qualquer risco de perda ou 
dano dos bens durante o transporte 
organizado ou efectuado pelo comerciante. 
A regra introduzida na transferência dos 
riscos não deveria aplicar-se nos casos em 
que o consumidor adie indevidamente a 
tomada de posse dos bens (por exemplo, 
quando o consumidor não os for buscar à 
estação de correios no prazo estabelecido). 
Nessas circunstâncias, após o prazo de 
entrega acordado com o comerciante, o 
risco de perda ou de deterioração deveria 
ser suportado pelo consumidor.

Or.fr

Alteração 338
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 38-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(38-A)  No que se refere à entrega, é 
necessário prever que, se o comerciante 
exceder em mais de sete dias a data-limite 
prevista para a entrega, o consumidor 
deve ter a possibilidade de resolver o 
contrato e de exigir o reembolso de 
qualquer montante pago ao abrigo do 
mesmo. Nesse caso, o contrato é 
considerado resolvido no momento em 
que o comerciante recebe a carta em que 
o consumidor o informa da sua decisão, 
se a entrega não tiver sido efectuada 
entretanto. O comerciante é obrigado a 
restituir com a maior brevidade e, o mais 
tardar, no prazo de sete dias após a 
recepção da carta de resolução, todos os 
montantes pagos em aplicação do 
contrato.

Or.fr

Alteração 339
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 38-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(38-B) Um conceito único e comum de 
conformidade com o contrato que ofereça 
um nível elevado de defesa do consumidor 
propiciará uma maior segurança jurídica 
aos comerciantes e aos consumidores.

Or.fr

Alteração 340
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(39-A) Em grande número de 
transacções, não se oferece aos 
consumidores uma escolha adequada de 
meios de pagamento ou são-lhes 
imputados custos se recusarem utilizar 
certos meios. Esta situação deve 
encontrar resposta numa disposição que 
garanta que o comerciante ofereça ao 
consumidor a possibilidade de utilizar 
diferentes meios de pagamento, que, no 
caso dos contratos à distância, devem 
incluir meios electrónicos e não 
electrónicos. A título de exemplo, um 
sistema de pagamento não electrónico 
seria a possibilidade de imprimir um 
pedido a partir do sítio Internet do 
comerciante e efectuar o pagamento em 
numerário num banco ou em qualquer 
outro ponto de contacto do comerciante.

Or.en

Alteração 341
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante 
que, em função do que este prefira, repare 
os bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e 
a importância da referida falta de 

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deve poder escolher livremente entre as 
diversas formas de recurso (reparação, 
substituição, redução do preço ou 
resolução do contrato).  Contudo, o 
consumidor só pode resolver o contrato se 
a falta de conformidade não for 
considerada insignificante. Além disso, o 
consumidor não pode exigir que o bem 
seja reparado ou substituído se o 
comerciante demonstrar que tal seria
ilícito, impossível ou implicaria um 
esforço desproporcionado da sua parte. A 
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conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

falta das peças sobressalentes não deveria 
constituir um motivo válido para justificar 
a impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

Or.fr

Alteração 342
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante 
que, em função do que este prefira, repare 
os bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria ter o direito de escolher entre a 
reparação do bem, a substituição do bem, 
uma redução do preço ou a resolução do 
contrato. Se o consumidor exigir que o 
comerciante repare os bens ou os substitua, 
este deve fazê-lo com a maior brevidade, 
salvo se provar que tal é ilícito, impossível 
ou implica um esforço desproporcionado 
da sua parte. O esforço do comerciante 
deveria ser objectivamente determinado, 
tendo em atenção os custos por ele 
suportados para repor a conformidade do 
bem, o valor dos bens e a importância da 
referida falta de conformidade. A falta das 
peças sobressalentes não deveria constituir 
um motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

Or.fr

Justificação

A escolha da correcção da falta de conformidade deve caber ao consumidor e não ao 
comerciante.
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Alteração 343
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante 
que, em função do que este prefira, repare 
os bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e 
a importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

(40) Em primeiro lugar, o consumidor
pode exigir ao vendedor que repare os 
bens ou os substitua salvo se tal for 
impossível ou desproporcionado. Cumpre 
determinar objectivamente se uma tal 
medida de compensação é 
desproporcionada. Uma solução deveria 
ser considerada desproporcionada se 
implicar, em comparação com outras 
soluções, custos excessivos. Esta 
comparação poderá também ser efectuada 
tendo, por exemplo, em consideração os 
custos relativos da reparação e da 
rescisão do contrato. A fim de determinar 
se os custos são excessivos, os custos de 
uma solução devem ser 
consideravelmente mais elevados do que 
os custos resultantes de uma outra 
solução.

Or.de

Justificação

A hierarquia existente de formas de reparação deveria ser mantida. Deveria também ser 
possível avaliar se uma forma de reparação é desproporcionada comparando os custos de 
reparação e de rescisão do contrato.

Alteração 344
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
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deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante que, 
em função do que este prefira, repare os 
bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e 
a importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

deveria ter sempre a possibilidade de 
escolher entre as diferentes formas de 
reparação previstas na presente directiva. 
O consumidor deveria ter o direito de
exigir ao comerciante que repare os bens, 
os substitua, reduza o preço ou resolva o 
contrato.

Or.en

Alteração 345
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a
possibilidade de exigir ao comerciante 
que, em função do que este prefira, repare 
os bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de optar pela reparação ou 
substituição do produto, por uma redução 
do preço ou pela rescisão do contrato, 
salvo se o comerciante provar que tal é 
ilícito, impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
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conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

Or.el

Justificação

Seja como for, o consumidor deve escolher a forma de compensar o incumprimento do 
produto.

Alteração 346
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante que, 
em função do que este prefira, repare os 
bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante que, 
em função da sua preferência, repare os 
bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

Or.el
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Alteração 347
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante 
que, em função do que este prefira, repare 
os bens ou os substitua, salvo se o 
comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor tem 
o direito, por sua escolha, de exigir a 
reparação ou a substituição dos bens, 
salvo se o comerciante provar que tal é 
ilícito, impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. Além disso, 
o consumidor pode, em princípio durante 
um período de 30 dias a contar da entrega 
dos bens, resolver o contrato e obter o 
reembolso integral do preço. O esforço do 
comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e a 
importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

Or.en

Alteração 348
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 40 

Texto da Comissão Alteração

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria, em primeiro lugar, ter a 
possibilidade de exigir ao comerciante que, 
em função do que este prefira, repare os 
bens ou os substitua, salvo se o 

(40) Se o bem não for conforme com o 
estabelecido no contrato, o consumidor 
deveria ter sempre a possibilidade de 
escolher entre as diferentes formas de 
reparação previstas na presente directiva. 
O consumidor deveria ter o direito de
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comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante deveria ser objectivamente 
determinado, tendo em atenção os custos 
por ele suportados para repor a 
conformidade do bem, o valor dos bens e 
a importância da referida falta de 
conformidade. A falta das peças 
sobressalentes não deveria constituir um 
motivo válido para justificar a 
impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável 
ou sem um esforço desproporcionado.

exigir ao comerciante que repare os bens, 
os substitua, reduza o preço ou resolva o
contrato.

Or.en

Alteração 349
Olga Sehnalová

Proposta de directiva
Considerando 41 

Texto da Comissão Alteração

(41) As medidas tomadas para repor a 
conformidade do bem não deveriam 
implicar quaisquer encargos para o 
consumidor, designadamente as despesas 
de transporte, de mão-de-obra e de 
material. Além disso, o consumidor não 
deve compensar o comerciante pela 
utilização de bens defeituosos.

(41) As medidas tomadas para repor a 
conformidade do bem não deveriam 
implicar quaisquer encargos para o 
consumidor, designadamente as despesas 
de transporte, de mão-de-obra e de 
material, nem custos para solucionar a 
falta de conformidade, se essa correcção 
for efectuada por um profissional 
tecnicamente competente, que não o 
vendedor final ou o agente autorizado.
Além disso, o consumidor não deve 
compensar o comerciante pela utilização de 
bens defeituosos.

Or.cs

Justificação

Esta alteração destina-se a proteger os consumidores contra o cancelamento das garantias 
devido a uma reparação ou a uma adequação incompetentes do produto. 
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Alteração 350
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 41 

Texto da Comissão Alteração

(41) As medidas tomadas para repor a 
conformidade do bem não deveriam 
implicar quaisquer encargos para o 
consumidor, designadamente as despesas 
de transporte, de mão-de-obra e de 
material. Além disso, o consumidor não 
deve compensar o comerciante pela 
utilização de bens defeituosos.

(41) As medidas tomadas para tornar o 
bem conforme ao contrato não deveriam 
implicar quaisquer encargos para o 
consumidor, designadamente as despesas 
de transporte, de mão-de-obra e de 
material. Os Estados-Membros podem 
determinar que o reembolso devido ao 
consumidor é susceptível de ser reduzido 
para ter em consideração a utilização que 
o consumidor fez dos bens a partir do 
momento em que lhe foram entregues.

Or.de

Justificação

Seria injusto excluir pedidos com base em enriquecimento indevido, tendo em conta o grau 
em que foi utilizado o bem e o facto de tal poder levar a abusos. Tal poderia também 
introduzir um elemento de sanção que não cabe no contexto do direito civil em geral e no 
direito das garantias em particular.

Alteração 351
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante 
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 
qualquer forma de reparação disponível. 
A recusa do comerciante pode ser 
explícita ou implícita. A recusa implícita 
significa que o comerciante não reage ou 
ignora o pedido dos consumidores para 

Suprimido
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repor a conformidade do bem.

Or.fr

(Ver alteração apresentada por Hoang Ngoc ao considerando 40.)

Justificação

A escolha da correcção da falta de conformidade deve caber ao consumidor em todos os 
casos e não só em caso de recusa ou omissão por parte do comerciante.

Alteração 352
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 
qualquer forma de reparação disponível. 
A recusa do comerciante pode ser 
explícita ou implícita. A recusa implícita 
significa que o comerciante não reage ou 
ignora o pedido dos consumidores para 
repor a conformidade do bem.

Suprimido

Or.el

Alteração 353
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante tenha 
recusado ou, por mais de uma vez, não 
tenha conseguido repor a conformidade do 
bem, o consumidor deveria poder 
livremente optar por qualquer forma de 

(42) Nos casos em que o comerciante tenha 
recusado ou não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 
qualquer forma de reparação disponível. A 
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reparação disponível. A recusa do 
comerciante pode ser explícita ou 
implícita. A recusa implícita significa que
o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

recusa do comerciante pode ser explícita 
ou implícita. A recusa é implícita quando 
o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem. Os 
Estados-Membros identificam os recursos 
jurídicos à disposição do consumidor, 
caso um comerciante recuse ou deixe de 
sanar a falta de conformidade.

Or.it

Alteração 354
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante 
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 
qualquer forma de reparação disponível. 
A recusa implícita significa que o 
comerciante não reage ou ignora o pedido 
dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

(42) Se a correcção escolhida para a falta 
de conformidade do bem for a reparação 
ou a substituição, deverão ser precisados 
os casos em que o consumidor poderá, 
não obstante, solicitar a resolução do 
contrato ou a redução do preço.

Or.fr

Alteração 355
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante 
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 

(42) O consumidor deveria poder 
livremente optar por qualquer forma de 
reparação disponível caso não lhe assista o 
direito à reparação ou substituição dos 
bens. Os Estados-Membros têm a 
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qualquer forma de reparação disponível.  A 
recusa do comerciante pode ser explícita 
ou implícita. A recusa implícita significa 
que o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

possibilidade de adoptar ou manter 
disposições nacionais que permitam, em 
caso de falta de conformidade, escolher 
livremente uma das formas de reparação, 
a fim de garantir um nível mais elevado 
de protecção dos consumidores. Todavia, 
as disposições aplicáveis de direito 
nacional devem ser consentâneas com o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, não devendo, em particular, 
contrariar o objectivo visado pela 
directiva, nomeadamente o de garantir o 
bom funcionamento do mercado interno e 
de evitar distorções da concorrência na 
União. Para esse efeito, as disposições de 
direito nacional devem ser conformes e 
proporcionais ao objectivo almejado. 

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 22.

Alteração 356
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante tenha 
recusado ou, por mais de uma vez, não 
tenha conseguido repor a conformidade do 
bem, o consumidor deveria poder 
livremente optar por qualquer forma de 
reparação disponível. A recusa do 
comerciante pode ser explícita ou 
implícita. A recusa implícita significa que 
o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

(42) Nos casos em que o comerciante tenha 
recusado ou, pelo menos duas vezes, não 
tenha conseguido repor a conformidade do 
bem, o consumidor deveria poder 
livremente optar por qualquer forma de 
reparação disponível. A recusa do 
comerciante pode ser explícita ou 
implícita. A recusa implícita significa que 
o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

Or.de
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Alteração 357
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Considerando 42 

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante 
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 
qualquer forma de reparação disponível. A 
recusa do comerciante pode ser explícita 
ou implícita. A recusa implícita significa 
que o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

(42) Nos casos em que se verifiquem 
várias circunstâncias relevantes, o 
consumidor deveria poder livremente optar 
por qualquer forma de reparação 
disponível. Trata-se, em particular, dos 
casos em que o comerciante tenha 
recusado, não tenha conseguido ou não 
venha a conseguir repor a conformidade 
do bem ou em que o comerciante, ao 
reparar o defeito, tenha causado ou venha 
a causar um inconveniente significativo.
A recusa do comerciante pode ser explícita 
ou implícita. A recusa implícita significa 
que o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem. Determinar se um 
comerciante causará um inconveniente 
significativo ao reparar um defeito ou se 
poderá não ser capaz de reparar um 
defeito deve assentar em elementos 
objectivos, como o reduzido serviço 
pós-venda oferecido ao consumidor.

Or.en

Alteração 358
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 42-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Será necessário prever que, em 
alguns casos, o comerciante poderá ser 
responsável por uma falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor, mesmo que a falta de 
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conformidade se manifeste após essa data. 

Or.fr

Alteração 359
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 42-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(42-B) No que respeita à falta de 
conformidade, deveria assistir ao 
consumidor o direito a um período de 
responsabilidade de dois anos. Deve 
existir a presunção ilidível a favor do 
consumidor de que a falta de 
conformidade que se torne visível no 
prazo de seis meses depois de o risco ter 
sido transferido para o consumidor já 
existia no momento da referida 
transferência. Os Estados-Membros 
devem dispor da possibilidade de adoptar 
ou manter disposições nacionais sobre 
períodos de responsabilidade, duração da 
inversão do ónus da prova ou normas 
específicas em matéria de falta notória de 
conformidade que se torne evidente após 
a expiração do período de 
responsabilidade, a fim de garantir um 
nível mais elevado de protecção dos 
consumidores. Todavia, as disposições 
aplicáveis de direito nacional devem ser 
consentâneas com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
devendo, em particular, contrariar o 
objectivo visado pela directiva, 
nomeadamente o de garantir o bom 
funcionamento do mercado interno e de 
evitar distorções da concorrência na 
União. Para esse efeito, as disposições de 
direito nacional devem ser conformes e 
proporcionais ao objectivo almejado. 

Or.de
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Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 24.

Alteração 360
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 42-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(42-B) Será necessário prever que os 
Estados-Membros que assim o desejem 
possam manter nas suas legislações 
nacionais as disposições em vigor no 
momento da adopção da presente 
directiva que prevêem que a 
responsabilidade incumbe ao comerciante 
a partir do momento em que a falta de 
conformidade é descoberta pelo 
consumidor.

Or.fr

Alteração 361
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 43 

Texto da Comissão Alteração

(43) A Directiva 1999/44/CE permitiu aos 
Estados-Membros fixar um período de, 
pelo menos dois meses, no qual o 
consumidor deve informar o comerciante 
de qualquer falta de conformidade. A 
divergência entre as disposições de 
transposição determinou a criação de 
entraves ao comércio. É, pois, 
imprescindível suprimir esta opção 
legislativa e melhorar a segurança 
jurídica, obrigando os consumidores a 
informarem o comerciante da falta de 
conformidade no prazo de dois meses a 

Suprimido
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contar da data de constatação.

Or.en

Alteração 362
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Considerando 43-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A legislação e a jurisprudência 
neste domínio nos diversos 
Estados-Membros demonstram que há 
uma preocupação crescente em garantir 
um nível elevado de defesa do 
consumidor. À luz desta evolução e da 
experiência adquirida com a aplicação da 
anterior directiva (Directiva 1994/44/CE), 
afigura-se adequado prever a 
responsabilidade directa do produtor 
pelos defeitos de que é responsável.  

Or.it

Alteração 363
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 43-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(43-A) É necessário introduzir a 
responsabilidade directa do produtor em 
caso de produtos defeituosos. A 
introdução deste princípio deve contribuir 
em grande medida para a realização do 
objectivo de promover e aumentar a 
confiança dos consumidores nas compras 
transfronteiras.

Or.en
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Alteração 364
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 44 

Texto da Comissão Alteração

(44) Alguns comerciantes oferecem 
garantias comerciais aos consumidores. 
Para assegurar que os consumidores não 
sejam induzidos em erro, as garantias 
comerciais devem incluir determinadas 
informações, nomeadamente a duração, o 
âmbito de aplicação territorial, bem como 
uma declaração de que a referida garantia 
não afecta os direitos dos consumidores.

(44) Alguns comerciantes oferecem 
garantias comerciais aos consumidores. 
Para assegurar que os consumidores não 
sejam induzidos em erro, as garantias 
comerciais devem incluir determinadas 
informações, nomeadamente a duração, o 
âmbito de aplicação territorial, bem como 
uma declaração de que a referida garantia 
não afecta os direitos dos consumidores no 
âmbito da legislação nacional em vigor e 
das disposições da presente directiva.

Or.fr

Justificação

Os direitos do consumidor têm por base a legislação nacional em vigor e as disposições da 
presente directiva.

Alteração 365
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 44 

Texto da Comissão Alteração

(44) Alguns comerciantes oferecem 
garantias comerciais aos consumidores. 
Para assegurar que os consumidores não 
sejam induzidos em erro, as garantias 
comerciais devem incluir determinadas 
informações, nomeadamente a duração, o 
âmbito de aplicação territorial, bem como 
uma declaração de que a referida garantia 
não afecta os direitos dos consumidores.

(44) Alguns comerciantes oferecem 
garantias comerciais aos consumidores. 
Para assegurar que os consumidores não 
sejam induzidos em erro, as garantias 
comerciais devem incluir determinadas 
informações, nomeadamente a duração, o 
âmbito de aplicação territorial, bem como 
uma declaração de que a referida garantia 
não afecta os direitos dos consumidores. A 
informação deve ser prestada  numa 
língua que o consumidor entenda.
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Or.el

Alteração 366
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 45 

Texto da Comissão Alteração

(45) É necessário proteger os consumidores 
contra as cláusulas contratuais abusivas 
que não tenham sido individualmente 
negociadas, como as cláusulas-tipo dos 
contratos. As normas relativas a cláusulas 
contratuais abusivas não deveriam aplicar-
se às cláusulas que o consumidor tenha 
aceite no âmbito de uma negociação. A 
possibilidade de escolher entre diferentes 
cláusulas contratuais redigidas pelo 
comerciante ou por terceiros em nome do 
comerciante não deveria ser considerada 
uma negociação.

(45) É necessário proteger os consumidores 
contra as cláusulas contratuais abusivas.

A protecção contra cláusulas contratuais 
abusivas deveria ser alargada às que 
tenham sido individualmente negociadas, 
dado que, em muitos casos, o consumidor 
não tem poder de negociação nem os 
conhecimentos necessários para 
influenciar o conteúdo das cláusulas 
contratuais durante uma negociação 
individual.

Or.en

Alteração 367
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 46 

Texto da Comissão Alteração

(46) As disposições sobre cláusulas 
contratuais abusivas não deveriam 
aplicar-se a cláusulas contratuais que, 

Suprimido
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directa ou indirectamente, reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas dos Estados-Membros 
conformes ao direito comunitário. Do 
mesmo modo, as cláusulas contratuais 
que reflectem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte, particularmente 
na área dos transportes, não deveriam 
estar sujeitas a uma apreciação relativa 
ao carácter abusivo.

Or.en

Alteração 368
Olga Sehnalová

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis, num 
único tamanho de caracteres e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 



AM\836026PT.doc 103/250 PE450.954v01-00

PT

consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

Or.cs

Justificação

Através da presente alteração, recomenda-se a inclusão na proposta da obrigação de 
apresentar as cláusulas e condições num único tamanho de caracteres, uma vez que o maior 
problema com a prática corrente em alguns Estados da União Europeia reside no facto de as 
informações mais importantes num contrato serem apresentadas em letras excepcionalmente 
pequenas, o que limita os direitos dos cidadãos seniores, nomeadamente, o acesso 
apropriado a essa informação.

Alteração 369
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser-lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
confirmados por escrito num suporte 
duradouro. O consumidor deveria poder 
ler as cláusulas antes de celebrar o 
contrato. Esta oportunidade poderia ser-lhe 
dada através da apresentação das cláusulas 
ou da sua disponibilização de outra 
maneira num local em que o consumidor 
possa razoavelmente pensar encontrá-las 
(por exemplo, colocadas de forma visível 
no sítio Internet do comerciante para os 
contratos celebrados à distância) ou 
anexando as cláusulas-tipo à nota de 
encomenda (para os contratos celebrados 
fora dos estabelecimentos comerciais).
 O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso prévio dos 
consumidores para qualquer pagamento 
adicional à obrigação contratual principal 
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obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

do comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

Or.fr

Alteração 370
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. As cláusulas contratuais devem 
ser redigidas em caracteres do mesmo 
tamanho. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser-lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.
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Or.en

Alteração 371
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser-lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis, ser 
legíveis e acessíveis de forma fácil e 
permanente na língua em que o contrato é 
celebrado. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser-lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer pela sua 
disponibilização de outra maneira num 
local em que o consumidor possa 
razoavelmente esperar encontrá-las (por 
exemplo, colocando-as de forma visível no
sítio Internet do comerciante para os 
contratos celebrados à distância) ou 
anexando as cláusulas-tipo à nota de 
encomenda (para os contratos celebrados 
fora dos estabelecimentos comerciais) O 
comerciante deveria obter o consentimento 
prévio e expresso dos consumidores para 
qualquer pagamento adicional à obrigação 
contratual principal do comerciante. Não 
deveria ser possível estabelecer uma 
presunção de consentimento com base na 
utilização de sistemas de auto-exclusão 
(opt-out), por exemplo, a partir de caixas 
previamente preenchidas em linha.

Or.en
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Alteração 372
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. O consumidor deveria poder ler as 
cláusulas antes de celebrar o contrato. Esta 
oportunidade poderia ser lhe dada através 
da apresentação das cláusulas, quer a 
pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

Or.fr

Justificação

Não se afigura oportuno deixar ao critério dos comerciantes a escolha do tipo e do tamanho 
dos caracteres, mesmo partindo do princípio que essa escolha seria feita no respeito dos 
princípios da inteligibilidade, da legibilidade e da clareza. Os estudos demonstraram que um 
tamanho de caracteres inferior ao corpo 8 tornava os vários contratos ilegíveis.
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Alteração 373
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis, ser 
legíveis e disponíveis sempre, pelo menos, 
na língua do consumidor. Os 
comerciantes deveriam poder escolher o 
tipo e o tamanho dos caracteres em que as 
cláusulas contratuais são redigidas, desde 
que satisfaçam as condições acima 
mencionadas e cumpram todos os 
requisitos dos Estados-Membros.  Além 
disso, os termos dos contratos devem 
também aparecer com destaque no 
contrato e estar disponíveis na língua em 
que o contrato foi elaborado. Os 
Estados-Membros podem manter ou 
introduzir na sua legislação nacional 
requisitos adicionais relativos a uma 
melhor apresentação das cláusulas. O 
consumidor deveria poder ler as cláusulas 
antes de celebrar o contrato. Esta 
oportunidade poderia ser lhe dada através 
da apresentação das cláusulas, quer a 
pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 



PE450.954v01-00 108/250 AM\836026PT.doc

PT

preenchidas em linha.

Or.el

Alteração 374
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 47 

Texto da Comissão Alteração

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Os comerciantes deveriam poder 
escolher o tipo e o tamanho dos caracteres 
em que as cláusulas contratuais são 
redigidas. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer de outra maneira (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando as cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 
comerciais). O comerciante deveria obter o 
consentimento expresso dos consumidores 
para qualquer pagamento adicional à 
obrigação contratual principal do 
comerciante. Não deveria ser possível 
estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de 
sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente 
preenchidas em linha.

(47) Os contratos celebrados com os 
consumidores deveriam ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis, ser 
legíveis e acessíveis de forma fácil e 
permanente na língua em que o contrato é 
celebrado. O consumidor deveria poder ler 
as cláusulas antes de celebrar o contrato. 
Esta oportunidade poderia ser-lhe dada 
através da apresentação das cláusulas, quer 
a pedido do consumidor (para contratos 
celebrados nos estabelecimentos 
comerciais), quer pela sua 
disponibilização de outra maneira num 
local em que o consumidor possa 
razoavelmente esperar encontrá-las (por 
exemplo, colocando-as de forma visível no
sítio Internet do comerciante para os 
contratos celebrados à distância) ou 
anexando as cláusulas-tipo à nota de 
encomenda (para os contratos celebrados 
fora dos estabelecimentos comerciais) O 
comerciante deveria obter o consentimento 
prévio e expresso dos consumidores para 
qualquer pagamento adicional à obrigação 
contratual principal do comerciante. Não 
deveria ser possível estabelecer uma 
presunção de consentimento com base na 
utilização de sistemas de auto-exclusão 
(opt-out), por exemplo, a partir de caixas 
previamente preenchidas em linha.

Or.en
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Alteração 375
Othmar Karas

Proposta de directiva
Considerando 47-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Tais disposições não devem ser 
aplicáveis aos requisitos nacionais de 
natureza formal relativos à conclusão de 
contratos ou outros requisitos formais 
como, por exemplo, a língua do contrato, 
os requisitos quanto ao conteúdo dos 
termos ou a formulação de certas 
cláusulas contratuais destinadas a 
sectores específicos.

Or.de

Justificação

Os Estados-Membros devem continuar a poder manter ou introduzir requisitos formais no 
direito geral dos contratos, por exemplo em relação à conclusão de contratos, que não sejam 
considerados requisitos relativos a aspectos de apresentação do contrato.

Alteração 376
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Considerando 49-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(49-A) Consideram-se abusivas as 
cláusulas que prevejam aumento dos 
preços quando o consumidor não pode 
rescindir o contrato e preço final é 
excessivo em relação ao preço acordado. 
Tal não deve, todavia, impedir os 
operadores turísticos de alterar os preços 
definidos por contrato nas condições 
previstas no n.ºs 4, 5 e 6 do artigo 4.º da 
Directiva 90/314/CE do Conselho.

Or.de
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Alteração 377
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Considerando 50 

Texto da Comissão Alteração

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas de cláusulas contratuais abusivas. O 
anexo II contém uma lista de cláusulas 
contratuais que, em qualquer circunstância, 
deveriam presumir-se abusivas. O anexo 
III contém uma lista de cláusulas 
contratuais que deveriam presumir-se 
abusivas salvo prova em contrário do 
comerciante. Estas listas deveriam aplicar-
se em todos os Estados-Membros.

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas não exaustivas de cláusulas 
contratuais abusivas: o anexo II contém 
uma lista de cláusulas contratuais que, em 
qualquer circunstância, deveriam presumir-
se abusivas. O anexo III contém uma lista 
de cláusulas contratuais que deveriam 
presumir-se abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante. Estas listas 
deveriam aplicar-se em todos os Estados-
Membros. Uma vez que estas listas não 
são exaustivas, podem ser completadas 
pelos Estados-Membros, que têm a 
possibilidade de manter ou adoptar 
disposições mais protectoras dos 
interesses dos consumidores com vista a 
conferir a mais cláusulas contratuais o 
estatuto de cláusulas abusivas em 
quaisquer circunstâncias ou de cláusulas 
presumivelmente abusivas.

Or.fr

Alteração 378
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 50 

Texto da Comissão Alteração

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas de cláusulas contratuais abusivas. O 

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas não exaustivas de cláusulas 



AM\836026PT.doc 111/250 PE450.954v01-00

PT

anexo II contém uma lista de cláusulas 
contratuais que, em qualquer circunstância, 
deveriam presumir-se abusivas. O anexo 
III contém uma lista de cláusulas 
contratuais que deveriam presumir-se 
abusivas salvo prova em contrário do 
comerciante. Estas listas deveriam aplicar-
se em todos os Estados-Membros.

contratuais abusivas. O anexo II contém 
uma lista de cláusulas contratuais que, em 
qualquer circunstância, deveriam presumir-
se abusivas. O anexo III contém uma lista 
de cláusulas contratuais que deveriam 
presumir-se abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Or.en

Alteração 379
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 50 

Texto da Comissão Alteração

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas de cláusulas contratuais abusivas. O 
anexo II contém uma lista de cláusulas 
contratuais que, em qualquer circunstância, 
deveriam presumir-se abusivas. O anexo 
III contém uma lista de cláusulas 
contratuais que deveriam presumir-se 
abusivas salvo prova em contrário do 
comerciante. Estas listas deveriam aplicar-
se em todos os Estados-Membros.

(50) A fim de garantir a segurança jurídica 
e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas 
listas não exaustivas de cláusulas 
contratuais abusivas. O anexo II contém 
uma lista de cláusulas contratuais que, em 
qualquer circunstância, deveriam presumir-
se abusivas. O anexo III contém uma lista 
de cláusulas contratuais que deveriam 
presumir-se abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Or.en

Alteração 380
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Considerando 50-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(50-A) Deve considerar-se abusivo impor 
a um consumidor a obrigação de adquirir 
bens acessórios ou serviços 
complementares não indicados no preço 
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do contrato principal. Devem ser 
considerados abusivos os custos 
contingentes, como as sanções por 
incumprimento das cláusulas contratuais, 
sempre que estas sejam claramente 
desproporcionadas relativamente aos 
custos suportados pelo comerciante.

Or.en

Alteração 381
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 52 

Texto da Comissão Alteração

(52) A Comissão deveria, nomeadamente, 
poder alterar os anexos II e III sobre 
cláusulas contratuais consideradas ou 
presumidas abusivas. Atendendo a que 
têm alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Suprimido

Or.en

Alteração 382
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 52 

Texto da Comissão Alteração

(52) A Comissão deveria, nomeadamente, 
poder alterar os anexos II e III sobre 
cláusulas contratuais consideradas ou 
presumidas abusivas. Atendendo a que 
têm alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, essas medidas devem ser 

Suprimido
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aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Or.el

Alteração 383
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 52 

Texto da Comissão Alteração

(52) A Comissão deveria, nomeadamente, 
poder alterar os anexos II e III sobre 
cláusulas contratuais consideradas ou 
presumidas abusivas. Atendendo a que 
têm alcance geral e se destinam a alterar 
elementos não essenciais da presente 
directiva, essas medidas devem ser 
aprovadas pelo procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

Suprimido

Or.en

Alteração 384
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 53 

Texto da Comissão Alteração

(53) A competência da Comissão para 
alterar os anexos II e III deveria ser 
utilizada para assegurar a aplicação 
coerente das normas relativas a cláusulas 
abusivas, devendo os referidos anexos 
passar a incluir cláusulas contratuais 
consideradas abusivas independentemente 
das circunstâncias ou que devam ser 
consideradas abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Suprimido
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Or.en

Alteração 385
Damien Abad

Proposta de directiva
Considerando 53 

Texto da Comissão Alteração

(53) A competência da Comissão para 
alterar os anexos II e III deveria ser 
utilizada para assegurar a aplicação 
coerente das normas relativas a cláusulas 
abusivas, devendo os referidos anexos 
passar a incluir cláusulas contratuais 
consideradas abusivas independentemente 
das circunstâncias ou que devam ser 
consideradas abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Suprimido

Or.fr

Alteração 386
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 53 

Texto da Comissão Alteração

(53) A competência da Comissão para
alterar os anexos II e III deveria ser 
utilizada para assegurar a aplicação 
coerente das normas relativas a cláusulas 
abusivas, devendo os referidos anexos 
passar a incluir cláusulas contratuais 
consideradas abusivas independentemente 
das circunstâncias ou que devam ser 
consideradas abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Suprimido

Or.el
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Alteração 387
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Considerando 53 

Texto da Comissão Alteração

(53) A competência da Comissão para 
alterar os anexos II e III deveria ser 
utilizada para assegurar a aplicação 
coerente das normas relativas a cláusulas 
abusivas, devendo os referidos anexos 
passar a incluir cláusulas contratuais 
consideradas abusivas independentemente 
das circunstâncias ou que devam ser 
consideradas abusivas salvo prova em 
contrário do comerciante.

Suprimido

Or.en

Alteração 388
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 55 

Texto da Comissão Alteração

(55) Os Estados-Membros deveriam 
assegurar que as suas autoridades judiciais 
e os seus órgãos administrativos pudessem 
dispor de meios adequados e eficazes para 
pôr termo à aplicação continuada das 
cláusulas abusivas nos contratos celebrados 
com os consumidores.

(55) Os Estados-Membros deveriam 
assegurar que as suas autoridades judiciais 
e os seus órgãos administrativos pudessem 
dispor de meios adequados e eficazes para 
pôr termo à aplicação das cláusulas 
abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores.

Or.el

Alteração 389
Iliana Ivanova

Proposta de directiva
Considerando 55-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(55-A) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as suas autoridades 
nacionais têm o nível de cooperação
necessário com a rede de CEC para reagir 
nos processos transfronteiriços, 
nomeadamente em relação aos pedidos 
pendentes nos Centros Europeus dos 
Consumidores.

Or.en

Alteração 390
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Considerando 57 

Texto da Comissão Alteração

(57) As pessoas ou organizações, que, nos 
termos da legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em matéria de defesa dos
direitos contratuais do consumidor 
deveriam dispor de meios legais que lhes 
permitissem dar início a acções que 
poderão ser intentadas em tribunal ou 
apresentadas a um órgão administrativo 
competente para decidir das queixas ou 
para desencadear as medidas judiciais 
apropriadas.

(57) As pessoas ou organizações, que, nos 
termos da legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em matéria de defesa dos 
direitos contratuais do consumidor 
deveriam dispor de meios legais, 
nomeadamente a possibilidade de dar 
início a acções colectivas de recurso, que 
poderão ser intentadas em tribunal ou 
apresentadas a um órgão administrativo 
competente para decidir das queixas ou 
para desencadear as medidas judiciais 
apropriadas.

Or.en

Alteração 391
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 57 

Texto da Comissão Alteração

(57) As pessoas ou organizações, que, nos (57) As pessoas ou organizações, que, nos 
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termos da legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em matéria de defesa dos 
direitos contratuais do consumidor 
deveriam dispor de meios legais que lhes 
permitissem dar início a acções que 
poderão ser intentadas em tribunal ou 
apresentadas a um órgão administrativo 
competente para decidir das queixas ou 
para desencadear as medidas judiciais 
apropriadas.

termos da legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em matéria de defesa dos 
direitos contratuais do consumidor
deveriam poder dar início a acções 
colectivas de recurso e dispor de meios 
legais que lhes permitissem dar início a 
acções que poderão ser intentadas em 
tribunal ou apresentadas a um órgão 
administrativo competente para decidir das 
queixas ou para desencadear as medidas 
judiciais apropriadas.

Or.el

Alteração 392
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Considerando 59-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(59-A) Solicitamos à Comissão que 
apresente propostas em matéria de 
recurso colectivo pelos consumidores.

Or.en

Alteração 393
Werner Langen

Proposta de directiva
Considerando 60 

Texto da Comissão Alteração

(60) A Comissão Europeia determinará o 
meio mais adequado para garantir que, em 
todos os pontos de venda, os consumidores 
possam ser informados acerca dos 
respectivos direitos.

(60) A Comissão Europeia, após ter 
consultado os Estados-Membros e as 
partes interessadas determinará o meio 
mais adequado para garantir que, em todos 
os pontos de venda, os consumidores 
possam ser informados acerca dos 
respectivos direitos.

Or.de
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Justificação

Sabendo que será aos comerciantes que incumbirá certamente a responsabilidade de 
informar os consumidores sobre os seus direitos, afigura-se indispensável associá-los, bem 
como aos Estados-Membros, responsáveis por transpor a directiva para o respectivo direito 
nacional, às decisões adoptadas sobre os meios mais adequados e mais pragmáticos.

Alteração 394
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

(61) A Comissão Europeia determinará o 
meio mais adequado para garantir que, em 
todos os pontos de venda, os consumidores 
possam ser informados acerca dos 
respectivos direitos.

(61) A Comissão Europeia determinará o 
meio mais adequado para garantir que, em 
todos os pontos de venda, os consumidores 
possam ser informados acerca dos 
respectivos direitos e, na medida do 
possível, noutros locais.

Or.el

Alteração 395
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 63 

Texto da Comissão Alteração

(63) É pois conveniente rever a presente 
directiva caso sejam constatados entraves 
ao mercado interno. A revisão poderá dar 
origem a uma proposta da Comissão para 
alterar a presente directiva, que poderá 
incluir alterações da demais legislação 
relativa à defesa dos consumidores, 
reflectindo assim o compromisso assumido 
pela Comissão no âmbito da sua estratégia 
de política dos consumidores para rever o 
acervo, a fim de alcançar um elevado nível 
comum de defesa dos consumidores.

(63) É pois conveniente rever a presente 
directiva caso sejam constatados 
problemas em matéria de defesa dos 
consumidores e entraves ao mercado 
interno. A revisão poderá dar origem a uma 
proposta da Comissão para alterar a 
presente directiva, que poderá incluir 
alterações da demais legislação relativa à 
defesa dos consumidores, reflectindo assim 
o compromisso assumido pela Comissão 
no âmbito da sua estratégia de política dos 
consumidores para rever o acervo, a fim de 
alcançar um elevado nível comum de 
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defesa dos consumidores.

Or.el

Alteração 396
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Considerando 65 

Texto da Comissão Alteração

(65) 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 pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Nos termos do princípio da 
proporcionalidade previsto 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 dos consumidores.

(65) Atendendo a que os objectivos da 
presente directiva não podem ser 
suficientemente realizados apenas pelos 
Estados-Membros, e podem, pois, em 
algumas circunstâncias, ser mais 
facilmente alcançados a nível comunitário, 
a Comunidade pode adoptar medidas, em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado. Nos termos do princípio da 
proporcionalidade previsto 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 dos consumidores.

Or.el

Alteração 397
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por finalidade 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para a garantia de um 
elevado nível de defesa dos consumidores 
através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 

A presente directiva tem por finalidade 
garantir um elevado nível de defesa dos 
consumidores e contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno
através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
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comerciantes e consumidores. comerciantes e consumidores.

Or.fr

Alteração 398
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por finalidade 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para a garantia de um 
elevado nível de defesa dos consumidores 
através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
comerciantes e consumidores.

A presente directiva tem por finalidade 
garantir um nível mais elevado de defesa 
dos consumidores reforçando a confiança 
dos consumidores no mercado interno. Ao 
mesmo tempo, a substituição das quatro 
directivas em vigor pela presente directiva 
única deve contribuir para clarificar os 
direitos dos consumidores. Além disso, 
determinados aspectos das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
comerciantes e consumidores serão 
aproximados.

Or.en

Alteração 399
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por finalidade 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para a garantia de um 
elevado nível de defesa dos consumidores 
através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
comerciantes e consumidores.

Não se aplica à versão portuguesa.
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Or.de

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 400
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva tem por finalidade 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno e para a garantia de um 
elevado nível de defesa dos consumidores
através da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
comerciantes e consumidores.

A presente directiva tem por finalidade 
garantir um elevado nível de defesa dos 
consumidores e contribuir para o bom 
funcionamento do mercado interno através 
da aproximação das disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas dos Estados-Membros no 
âmbito de contratos celebrados entre 
comerciantes e consumidores.

Or.en

Justificação

Em primeiro lugar, o objectivo da presente directiva é garantir um nível elevado de defesa 
dos consumidores.

Alteração 401
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas no 
presente capítulo, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
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tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Or.fr

Justificação

As definições devem ser alvo de uma harmonização máxima a fim de garantir uma maior 
segurança jurídica às empresas.

Alteração 402
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos 
pela presente directiva, actue com fins que 
não pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, no quadro de actos jurídicos, 
actue com fins que não pertençam ao 
âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, independente ou profissional;

Or.de

Justificação

O conceito de acto jurídico é mais vasto do que o de contrato, na medida em que implica não 
apenas transacções sinalagmáticas mas também actos unilaterais.

Alteração 403
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 

(1) a) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito da 
sua actividade comercial, industrial, 
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profissional; artesanal ou profissional;

b) Os Estados-Membros podem manter ou 
alargar a aplicação das regras da presente 
directiva a pessoas colectivas ou 
singulares que não sejam 
"consumidores" na acepção da alínea a).

Or.en

Justificação

A definição deveria incluir, como já é o caso em diversos Estados-Membros, as situações em 
que um consumidor adquire um bem ou serviço destinado em parte para fins pessoais e 
noutra parte para fins profissionais (fins mistos), bem como as pessoas ou entidades que 
estão numa posição semelhante aos consumidores em termos da sua falta de poder negocial e 
de especialização.

Alteração 404
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) "Consumidor": qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue principalmente
com fins que não estejam relacionados 
com a sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Os Estados-Membros podem alargar a 
aplicação das regras da presente directiva 
às pessoas colectivas ou singulares que 
não sejam consumidores na acepção da 
presente directiva.

Or.fr

Justificação

A definição de consumidor deve incluir situações em que um consumidor adquire um bem ou 
contrata um serviço em parte para fins pessoais, em parte para fins profissionais. Além disso, 
muitos Estados-Membros optaram por aplicar as normas em matéria de protecção dos 
consumidores a outras entidades (ONG, pequenas empresas, etc.) e deve ser-lhes permitido 
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continuar a fazê-lo.

Alteração 405
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito da 
sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Os Estados-Membros podem manter ou 
alargar a aplicação das regras da presente 
directiva a pessoas colectivas ou 
singulares que não sejam 
"consumidores" na acepção do parágrafo 
anterior.

Or.en

Alteração 406
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1) «Consumidor»: qualquer pessoa singular 
que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

1) «Consumidor»: qualquer pessoa singular  
ou colectiva a que se destinem os produtos 
ou serviços oferecidos no mercado  ou que 
utilize tais produtos ou serviços na 
qualidade de destinatário final. 
«Consumidor»: o destinatário da 
mensagem publicitária.
Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas no 
presente artigo, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
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tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Or.el

Alteração 407
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito da 
sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Os Estados-Membros podem manter ou 
alargar a aplicação das regras da presente 
directiva a pessoas colectivas ou 
singulares que não sejam 
"consumidores" na acepção do parágrafo 
anterior.

Or.en

Alteração 408
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito da 
sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Os Estados-Membros podem manter ou 
alargar a aplicação das regras da presente 
directiva a pessoas colectivas ou 
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singulares que não sejam 
"consumidores" na acepção do parágrafo 
anterior.

Or.en

Justificação

The definition proposed by the Commission does not encompass situations in which a 
consumer buys a good or a service partly for personal and partly for professional purposes 
(mixed purpose). Therefore the Commission’s proposed text would have the result that a 
person who buys, for instance, a computer for mixed purposes (he works with it but also plays 
games or watches films on it) will not be considered a consumer and thus will not receive the 
protection provided by consumer legislation. The extension of consumer protection rules to 
such kind of “mixed purpose” contracts is however a reality in a number of member states 
(DE, DK, FI, SE, Norway). The Draft Common Frame of Reference (DCFR)1 does indeed 
broaden the protection to such “mixed purpose” transaction. In addition, many Member 
States currently extend consumer protection rules to other persons or entities that are in a 
similar position as consumers in terms of lack of bargaining power and expertise (NGOs, 
start up business etc). It is important to ensure that MS can maintain this under the proposed 
directive.

Alteração 409
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam, a título principal, ao âmbito da 
sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Or.en

Alteração 410
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1 
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Texto da Comissão Alteração

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue com fins que não 
pertençam ao âmbito da sua actividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(1) «Consumidor»: qualquer pessoa 
singular que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, não actue no exercício 
da sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Or.de

Justificação

A classificação enquanto consumidor não deveria ser excluída quando uma pessoa seja parte 
num contrato que tenha algum tipo de relação com a sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional. Refira-se um exemplo: a aquisição de vestuário profissional ou a 
aquisição, por meios privados, de uma máquina de café para o escritório. Convém, por isso, 
substituir a expressão "com fins" por "no exercício" na definição de consumidor e de 
comerciante.  

Alteração 411
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(1-A) «Consumidor vulnerável»: qualquer 
consumidor que seja particularmente 
vulnerável a uma prática comercial ou a 
um produto subjacente devido, 
nomeadamente, à sua enfermidade mental 
ou física, idade ou credulidade, de uma 
forma que se poderia razoavelmente 
esperar que fosse prevista pelo 
comerciante;

Or.en

Justificação

As necessidades específicas dos consumidores vulneráveis devem ser tidas em conta.
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Alteração 412
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta de 
um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, independente ou profissional e 
todo aquele que actue em nome ou por 
conta de um comerciante;

Or.de

(ver n.º 1 do artigo 2. °)

Justificação

Muitos artesãos são trabalhadores independentes. Afigura-se mais claro opor independentes 
a não independentes que utilizar o termo "artesanal", como sucede na definição. Com efeito, 
este conceito permite englobar as profissões liberais que não têm forçosamente um carácter 
artesanal.

Alteração 413
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta 
de um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva e todo aquele que 
actue em nome ou por conta do 
comerciante, independentemente de a 
respectiva propriedade ser pública ou 
privada, que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue no âmbito da 
actividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional desta pessoa, 
independentemente de esta ter ou não a 
intenção de obter lucro no decurso desta 
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actividade;

Or.en

Justificação

A definição de comerciante deve incluir organismos públicos.

Alteração 414
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta de 
um comerciante;

(2) "Comerciante": qualquer pessoa 
singular ou colectiva, pública ou privada,
que, nos contratos abrangidos pela presente 
directiva, actue no âmbito da sua 
actividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional e todo aquele que actue em 
nome ou por conta de um comerciante;

Or.fr

Alteração 415
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta de 
um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta de 
um comerciante, independentemente de a 
respectiva propriedade ser pública ou 
privada;

Or.en
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Alteração 416
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta 
de um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional, quer 
seja do sector público ou privado;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 35.

Alteração 417
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta 
de um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva e todo aquele que 
actue em nome ou por conta do 
comerciante, independentemente de a 
respectiva propriedade ser pública ou 
privada, que, nos contratos abrangidos pela 
presente directiva, actue no âmbito da 
actividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional desta pessoa, 
independentemente de esta ter ou não a 
intenção de obter lucro no decurso desta 
actividade;

Or.en
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Justificação

Diferentemente da directiva em vigor relativa às cláusulas contratuais não equitativas e da 
directiva relativa à comercialização à distância de serviços financeiros, a presente proposta 
parece não incluir os organismos públicos na definição de "comerciante". Ao contrário, o 
Projecto de Quadro Comum de Referência (PQCR) clarifica que os organismos públicos 
podem igualmente ser considerados como empresas e que a intenção de realizar lucro não é 
relevante.

Alteração 418
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2 

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta 
de um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no exercício da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

Or.de

Justificação

A classificação enquanto consumidor não deveria ser excluída quando uma pessoa seja parte 
num contrato que tenha algum tipo de relação com a sua actividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional. Refira-se um exemplo: a aquisição de vestuário profissional ou a 
aquisição, por meios privados, de uma máquina de café para o escritório. Convém, por isso, 
substituir a expressão "com fins" por "no exercício" na definição de consumidor e de 
comerciante.  

Alteração 419
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Bem»: qualquer bem móvel 
corpóreo, com excepção dos bens 
vendidos através de penhora, ou qualquer 
outra forma de execução judicial. A água 
e o gás também são considerados "bens" 
na acepção da presente directiva quando 
forem postos à venda em volume 
delimitado ou em quantidade 
determinada;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 36. Ver alteração ao ponto 4 do artigo 2.º.

Alteração 420
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 2-B) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Prestação de serviços»: a prestação 
de trabalhos ou de serviços de qualquer 
natureza pelo comerciante ao consumidor 
contra remuneração;

Or.de

Alteração 421
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado à venda de bens pelo
comerciante ao consumidor, incluindo os 
contratos mistos, que tenham como 

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado a transferir a propriedade de 
um bem, quer imediatamente aquando da 
sua celebração, quer num momento 
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objecto bens e serviços; posterior, e mediante o qual o comerciante
se compromete a entregar o bem ao 
consumidor e este se compromete pagar o 
preço estipulado;

Or.fr

Alteração 422
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Sandra Kalniete, Lara 
Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 

Texto da Comissão Alteração

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado à venda de bens pelo 
comerciante ao consumidor, incluindo os 
contratos mistos, que tenham como 
objecto bens e serviços;

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
por força do qual, em conformidade com
o direito nacional aplicável, um 
comerciante conceda ao consumidor a 
propriedade de um bem ou se comprometa 
a conceder ao consumidor a propriedade 
de um bem e por força do qual o 
consumidor se comprometa a pagar o 
respectivo preço. São igualmente 
considerados contratos de venda na 
acepção da presente directiva os contratos 
de fornecimento de bens a fabricar ou a 
produzir;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 38. Em relação à segunda frase do ponto 
3 do artigo 2.º, ver a alteração ao n.º 2 do artigo 21.º; foram efectuadas alterações menores 
ao texto.

Alteração 423
Louis Grech

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 3 
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Texto da Comissão Alteração

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado à venda de bens pelo 
comerciante ao consumidor, incluindo os 
contratos mistos, que tenham como objecto 
bens e serviços;

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado à venda de bens e serviços pelo 
comerciante ao consumidor, incluindo os 
contratos mistos, que tenham como objecto 
bens e serviços;

Or.en

Justificação

Para as prestações de serviços e as vendas de bens as soluções são necessariamente distintas. 
É por isso que uma directiva-quadro abrangente, capaz de perdurar no futuro, baseada em 
princípios deve acolher todos os tipos de "contratos de venda", incluindo os de serviços.

Alteração 424
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4)  «Bem»: bens móveis corpóreos em 
qualquer estado, incluindo os bens não 
vendidos por quantidade, volume ou peso 
e os produtos digitais;

Or.de

Justificação

O aditamento dos produtos digitais permite incluir mais claramente os produtos digitais na 
directiva e alargar o âmbito de aplicação ao direito de venda.

Alteração 425
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4) «Bem»: qualquer bem corpóreo ou 
incorpóreo, incluindo água, gás e 
electricidade, com excepção dos bens 
vendidos através de penhora, ou qualquer 
outra forma de execução judicial.

Or.en

Justificação

A definição de "bens" deve incluir elementos incorpóreos, tais como produtos de conteúdos 
digitais (software, música, etc.). Além disso, gás, electricidade e água devem ser incluídos, 
pois a sua exclusão não é sustentável no contexto de um desmantelamento dos monopólios 
públicos tradicionais e da entrada de entidades privadas nestes mercados.

Alteração 426
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4) «Bem»: qualquer bem móvel, seja ele

- incorpóreo, se o consumidor tiver a 
possibilidade de utilização numa base 
permanente ou de uma forma que possa 
ser equiparada à detenção física; 
- ou corpóreo, com excepção:

Or.fr

Alteração 427
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, (4) «Bem»: qualquer bem móvel, corpóreo 
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com excepção: e incorpóreo, com excepção:

Or.en

Alteração 428
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4) «Bem»: qualquer bem corpóreo ou 
incorpóreo, incluindo água, gás e 
electricidade, com excepção dos bens 
vendidos através de penhora, ou qualquer 
outra forma de execução judicial.

Or.en

Alteração 429
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4) «Bem»: qualquer bem corpóreo ou 
incorpóreo, com excepção:

Or.en

Justificação

A definição de bens deve incluir elementos incorpóreos, para que as disposições relativas a 
garantias em caso de não conformidade possam ser aplicadas a produtos de conteúdos 
digitais.  A transferência da maioria dos produtos digitais destinados a uma utilização 
permanente é uma transacção única contra pagamento pela qual o consumidor recebe 
ficheiros digitais para uma utilização permanente. O formato no qual um produto é 
apresentado ou adquirido deve ser indiferente em termos de defesa dos consumidores: os 
consumidores devem ser protegidos tanto no comércio em linha como no comércio 
tradicional.
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Alteração 430
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

(4) «Bem»: qualquer bem corpóreo ou 
incorpóreo, incluindo água, gás e 
electricidade, com excepção dos bens 
vendidos através de penhora, ou qualquer 
outra forma de execução judicial.

Or.en

Alteração 431
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

Suprimido

Or.de

Alteração 432
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

Suprimida

Or.en
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Alteração 433
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

Suprimida

Or.en

Alteração 434
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

Suprimida

Or.en

Alteração 435
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

Suprimida

Or.en
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Alteração 436
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) da água e do gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,

Suprimida

Or.en

Justificação

A água e o gás devem ser incluídos, pois a sua exclusão não é sustentável no contexto de um 
desmantelamento dos monopólios públicos tradicionais e da entrada de entidades privadas 
nestes mercados.

Alteração 437
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) da água e do gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,

Suprimida

Or.en

Alteração 438
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) da água e do gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,

Suprimida



PE450.954v01-00 140/250 AM\836026PT.doc

PT

Or.en

Alteração 439
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) da electricidade; Suprimido

Or.de

Alteração 440
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) da electricidade; Suprimida

Or.en

Justificação

A electricidade deve ser incluída, pois a sua exclusão não é sustentável no contexto de um 
desmantelamento dos monopólios públicos tradicionais e da entrada de entidades privadas 
nestes mercados.

Alteração 441
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) da electricidade; Suprimida

Or.en
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Alteração 442
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) da electricidade; Suprimida

Or.en

Alteração 443
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) da electricidade; Suprimida

Or.en

Alteração 444
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) «Contrato de prestação de serviços»: 
qualquer contrato, com excepção de um 
contrato de venda, através do qual o 
comerciante presta um serviço ao 
consumidor;

Suprimido

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 40.
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Alteração 445
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5 

Texto da Comissão Alteração

(5) «Contrato de prestação de serviços»: 
qualquer contrato, com excepção de um 
contrato de venda, através do qual o
comerciante presta um serviço ao
consumidor;

(5) «Contrato de prestação de serviços»: 
qualquer contrato com vista à prestação de
um serviço por um comerciante a um
consumidor;

Or.fr

Justificação

A referência por defeito ao contrato de venda é demasiado lata. Simplificação e clarificação.

Alteração 446
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(5-A)  «Contrato misto»: um contrato que 
inclua elementos relativos à prestação de 
serviços e elementos relativos ao 
fornecimento de bens;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 41.

Alteração 447
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 5-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Contratos de fornecimento»: 
contratos para venda e prestação de 
serviços relativos ao abastecimento de gás 
e água, quando não forem postos à venda 
em volume delimitado ou em quantidade 
determinada, e relativos ao fornecimento 
de electricidade;

Or.de

Justificação

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Alteração 448
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a 
celebração do contrato, utilize 
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a 
celebração ou a iniciação do contrato, 
utilize exclusivamente um ou mais meios 
de comunicação à distância;

Or.en

Justificação

Por razões de clareza deve ser explicitado que a iniciação de um contrato é igualmente 
considerada como um contrato à distância (ou seja, se um produto é encomendado por 
telefone mas é depois levantado na loja).
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Alteração 449
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a 
celebração do contrato, utilize 
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços concluído entre um comerciante e 
um consumidor, sem a presença física e 
simultânea das partes que, para a 
celebração do contrato, utilizam
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

Or.fr

Alteração 450
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a 
celebração do contrato, utilize 
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato entre um comerciante e um 
consumidor com vista ao fornecimento de 
um bem ou à prestação de um serviço, 
celebrado no âmbito de um sistema 
organizado de vendas ou prestação de 
serviços vocacionado para o comércio à 
distância, sem a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor antes da ou aquando da 
celebração do contrato, mas mediante a 
utilização exclusiva de um ou mais meios 
de comunicação à distância;

Or.de

Justificação

Na definição cumpre clarificar o facto de a presença física não ser simultânea e de a 
utilização exclusiva de um mais meios de comunicação à distância não se aplicar apenas à 
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conclusão do contrato propriamente dito. Cumpre ainda recordar que não deve ter havido 
nenhum contacto anterior ou conselho prévio. É prática corrente o facto de a conclusão do 
contrato ter frequentemente lugar sem a presença física simultânea das partes e com recurso 
a meios de comunicação à distância.

Alteração 451
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 6 

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a 
celebração do contrato, utilize 
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato entre um comerciante e um 
consumidor com vista ao fornecimento de 
um bem ou à prestação de um serviço, 
celebrado no âmbito de um sistema de 
vendas ou prestação de serviços à 
distância, sem a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor para a celebração do contrato, 
mas mediante a utilização exclusiva de
um ou mais meios de comunicação à 
distância;

Or.en

Alteração 452
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7 

Texto da Comissão Alteração

(7) «Meio de comunicação à distância»: 
qualquer meio que, sem a presença física e 
simultânea do comerciante e do 
consumidor, permita celebrar um contrato 
entre as referidas partes;

(7) «Meio de comunicação à distância»: 
qualquer meio que, sem a presença física e 
simultânea do comerciante e do 
consumidor, possa ser utilizado no 
contexto da celebração de um contrato 
entre as referidas partes;

Or.de
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Justificação

Convém especificar na definição que a utilização de um meio de comunicação à distância 
deve ter lugar no quadro da celebração de um contrato para ter em conta o facto de, na 
venda à distância, a aceitação do contrato se efectuar normalmente com a entrega.

Alteração 453
Olga Sehnalová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»:

8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial permanente»:
(Esta alteração aplica-se a todo o texto.

Or.cs

Justificação

Recomenda-se o aditamento de “permanente” à expressão “estabelecimento comercial” em 
todo o texto. Seria uma forma de evitar a prática comum de declarar à autoridade 
competente de registo um local de trabalho válido por apenas um ou alguns dias, ou seja, 
durante o período em que uma acção ocorre (por exemplo, nas instalações de um 
restaurante, em barcos de cruzeiro ou, quando os bens são oferecidos para venda, nos átrios 
dos centros comerciais).

Alteração 454
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»:

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»: qualquer 
contrato entre o comerciante e o 
consumidor para o fornecimento de um 
bem ou a prestação de um serviço,
a) celebrado fora de um estabelecimento 
comercial com a presença física 
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simultânea do comerciante e do 
consumidor ou serviços para o qual o 
consumidor tenha feito uma oferta nas 
mesmas circunstâncias, excepto se o 
consumidor tiver tomado a iniciativa do 
contacto comercial com o comerciante 
para efeitos de celebração do contrato, ou
(b) celebrado no estabelecimento 
comercial com a presença física 
simultânea do consumidor e do 
comerciante, ou para o qual o consumidor 
tenha feito uma oferta no estabelecimento 
comercial depois de ter sido contactado 
pessoal e individualmente na via pública e 
persuadido a entrar no referido 
estabelecimento comercial, ou
c) celebrado no estabelecimento comercial 
com a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor no decurso 
de uma excursão organizada por 
iniciativa do comerciante ou um terceiro 
que com ele trabalhe para efeitos de 
comercialização e venda de bens, ou para 
o qual o consumidor tenha feito uma 
oferta nas mesmas circunstâncias;

Or.de

Justificação

Instaurar uma excepção ao princípio fundamental do direito dos contratos segundo a qual os 
contratos devem ser respeitados sob a forma de um direito de retractação apenas é oportuno 
se a mesma se justificar, nomeadamente em caso de surpresa no contexto de uma visita ou 
abordagem não solicitada na via pública. Quando o consumidor solicita a vinda do 
comerciante ou tem a iniciativa da transacção, este elemento de surpresa encontra-se 
ausente.

Alteração 455
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»:

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»: qualquer 
contrato entre o comerciante e o 
consumidor para o fornecimento de um 
bem ou a prestação de um serviço,

Or.de

Alteração 456
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»:

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»: qualquer 
contrato entre um comerciante e um 
consumidor para o fornecimento de um 
bem ou a prestação de um serviço:

Or.en

Alteração 457
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta
nas mesmas circunstâncias, ou

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor, mesmo que precedido por 
uma oferta do consumidor, ou

Or.fr
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Justificação

Clarificação e simplificação.

Alteração 458
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor, mesmo que precedido por 
uma oferta do consumidor;

Or.fr

Justificação

Simplificação da proposta da Comissão.

Alteração 459
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de venda 
ou de prestação de serviços para o qual o 
consumidor tenha feito uma oferta nas 
mesmas circunstâncias, ou 

a) celebrado fora de um estabelecimento 
comercial com a presença física simultânea 
do comerciante e do consumidor ou 
qualquer contrato de venda ou de prestação 
de serviços para o qual o consumidor tenha 
feito uma oferta nas mesmas 
circunstâncias, ou

Or.de
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Justificação

A presente alteração destina-se apenas a substituir a anterior formulação do ponto 8, alínea 
a), do artigo 2.º.  A restante redacção da alteração 44 permanece inalterada.

Alteração 460
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços durante uma saída 
organizada pelo comerciante fora do seu
estabelecimento comercial ou durante 
uma visita de um comerciante a casa do 
consumidor, ou a casa de outro 
consumidor, ou ao local de trabalho do 
consumidor, sempre que a visita não 
ocorra a pedido expresso do consumidor.

Or.en

Justificação

The extension of the rules for door-to-door sales to all contracts concluded away from 
business premises is not appropriate. The special situation consumers face when negotiating 
with a salesman door-to-door or within their own home cannot be applied to every business 
contact in the public arena and/or away from business premises. This extension of the scope 
and the associated information and formal requirements would especially burden the street 
sale of individual magazines and newspapers. Against this background the current definition 
of ‘off-premises contracts’ in the Doorstep Selling Directive should be maintained.

Alteração 461
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado entre um 



AM\836026PT.doc 151/250 PE450.954v01-00

PT

estabelecimento comercial com a 
presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor ou qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços para o qual o consumidor tenha 
feito uma oferta nas mesmas 
circunstâncias, ou

comerciante e um consumidor, que o 
consumidor tenha sido persuadido a 
celebrar após negociações iniciadas ou 
conduzidas pelo comerciante na sua 
presença, fora do estabelecimento 
comercial do comerciante ou no âmbito 
de um evento recreativo; 

Or.de

Justificação

Die Definition beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Alteração 462
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

(a) celebrado fora de um estabelecimento 
comercial com a presença física simultânea 
do comerciante e do consumidor numa das 
seguintes situações, ou para o qual o 
consumidor tenha feito uma oferta nas 
mesmas circunstâncias:

Or.de

Alteração 463
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de venda 
ou de prestação de serviços para o qual o 
consumidor tenha feito uma oferta nas 
mesmas circunstâncias, ou

(a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor no local de trabalho do 
consumidor ou na casa deste ou de outro 
consumidor, sempre que a visita não seja 
feita a pedido expresso do consumidor. 
São excluídos os contratos que, em 
conformidade com as disposições dos 
Estados-Membros, sejam certificados por 
um titular de cargo público obrigado por 
lei à autonomia e imparcialidade, bem 
como a garantir, fornecendo informações 
jurídicas pormenorizadas, que o 
consumidor apenas celebre o contrato 
após uma ponderação cuidada e com 
pleno conhecimento do seu alcance 
jurídico;

Or.de

Alteração 464
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

a) que é celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor, a menos que o consumidor, 
ele próprio, tenha estabelecido o contacto 
comercial com o comerciante ou o seu 
agente com o fim de celebrar o contrato, 
ou

Or.en
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Alteração 465
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado:

– durante uma saída organizada pelo 
comerciante fora do seu estabelecimento 
comercial, ou
– durante uma visita de um comerciante a 
casa do consumidor, ou a casa de outro 
consumidor, ou ao local de trabalho do 
consumidor, sempre que a visita não 
ocorra a pedido expresso do consumidor.

Or.en

Justificação

Esta definição (artigo 2.º, primeiro parágrafo, ponto 8, alíneas a), b), c)  e d)) excluiria da 
definição de "contrato celebrado fora do estabelecimento comercial" as renovações e outros 
serviços semelhantes, sempre que um consumidor tenha convidado um comerciante para vir a 
sua casa a fim de calcular e planear uma renovação e o contrato tenha aí sido celebrado. 
Não seria razoável aplicar aqui os direitos de resolução, etc. que são aplicáveis aos 
contratos fora do estabelecimento comercial noutras circunstâncias.

Alteração 466
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 –, alínea a) – subalínea (i) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(i) no local de trabalho do consumidor ou 
numa residência privada, a menos que o 
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consumidor, por sua própria iniciativa, 
tenha previamente pedido a comparência 
do comerciante,

Or.de

Alteração 467
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 –alínea a) – subalínea (ii) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(ii) num evento recreativo organizado pelo 
comerciante ou por uma terceira parte, no 
interesse também, pelo menos, do 
comerciante, ou

Or.de

Alteração 468
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea a) – subalínea (iii) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(iii) num veículo de transporte ou num 
local de circulação acessível ao público;

Or.de

Alteração 469
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a) – subalínea i) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(i) "Transações quotidianas"
Contratos de venda ou de prestação de 
serviços, em que as prestações são, regra 
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geral, integralmente realizadas logo após 
a conclusão do contrato. 

Or.de

Alteração 470
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 - ponto 8 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

Suprimido

Or.de

Justificação

Absatz 8 beschreibt Überrumpelungsgeschäfte sachgerechter als bislang, indem nicht 
schematisch auf den Ort des Vertragsschlusses, sondern darauf abgestellt wird, in welcher 
Situation sich der möglicherweise fehlerhafte Vertragswille des Verbrauchers gebildet hat. 
Das ist klassischerweise die Vertragsanbahnungs- oder Verhandlungssituation. Die 
vorgeschlagene Fassung macht auch klar, dass die Initiative vom Gewerbetreibenden 
auszugehen hat. Mit dem Erfordernis der gemeinsamen Gegenwart (das auch bei Telefonaten 
nicht erfüllt ist) wird die Abgrenzung zu Fernabsatzgeschäften vollzogen.

Alteração 471
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 - ponto 8 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 

Suprimido
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comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

Or.de

Alteração 472
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor, com excepção dos contratos 
que, em conformidade com as disposições 
dos Estados-Membros, são autenticados 
por uma autoridade pública que é 
obrigada por lei a ser independente e 
imparcial e a garantir, fornecendo 
informações jurídicas pormenorizadas, 
que o consumidor apenas celebre o 
contrato após a devida reflexão e com 
plena consciência do seu alcance jurídico 
(acto autêntico).

Or.en

Justificação

The concept of the conclusion of the ‘off-premises contract’ and the exceptional nature of the 
psychological situation for the consumer who risks being caught off his/her guard are 
essential for the protective system foreseen by the directive. As the notion of ‘business 
premises’ is used in a very restrictive way in the directive (Art. 2 (9)), the latter would in 
many Member States also apply to contracts which, due to the specific context in which they 
are concluded, given the participation of a public official, guarantee to reach the objectives 
envisaged by the directive, such as preventing the consumer from taking a hasty decision and 
guaranteeing that he/she is provided with detailed information. Consequently, it is not 
appropriate to include these contracts in the scope of the directive in order not to encroach 
on the national systems of legal justice of the Member States. Furthermore, this amendment 
also corresponds to the EC acquis.
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Alteração 473
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 - ponto 8 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

(b) celebrado no estabelecimento 
comercial, mas que o consumidor tenha 
sido persuadido a concluir através de 
negociações, nas circunstâncias citadas 
na alínea a).

Or.de

Alteração 474
Catherine Soullie, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

b) que é celebrado no estabelecimento 
comercial mas cujas componentes 
essenciais foram determinadas fora de 
qualquer estabelecimento comercial, com a
presença física simultânea do comerciante 
e do consumidor.

Isto exclui os contratos que, em 
conformidade com as disposições dos 
Estados-Membros, são autenticados por 
uma autoridade pública.

Or.en
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Alteração 475
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado 
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

b) qualquer contrato de fornecimento de 
bens ou de prestação de serviços, excepto 
aqueles em relação aos quais o 
consumidor tenha solicitado a visita do 
comerciante,

Or.en

Justificação

Esta definição (artigo 2.º, primeiro parágrafo, ponto 8, alíneas a), b), c) e d)) excluiria da 
definição de "contrato celebrado fora do estabelecimento comercial" as renovações e outros 
serviços semelhantes, sempre que um consumidor tenha convidado um comerciante para vir a 
sua casa a fim de calcular e planear uma renovação e o contrato tenha aí sido celebrado. 
Não seria razoável aplicar aqui os direitos de resolução, etc. que são aplicáveis aos 
contratos fora do estabelecimento comercial noutras circunstâncias.

Alteração 476
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços relativamente ao 
qual tenha sido feita uma oferta pelo 
consumidor em condições semelhantes às 
descritas nas alíneas a) ou b), embora o 
consumidor não tenha ficado vinculado 
por essa oferta antes da aceitação desta 
pelo comerciante.

Or.en
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Justificação

Esta definição (artigo 2.º, primeiro parágrafo, ponto 8, alíneas a), b), c) e d)) excluiria da 
definição de "contrato celebrado fora do estabelecimento comercial" as renovações e outros 
serviços semelhantes, sempre que um consumidor tenha convidado um comerciante para vir a 
sua casa a fim de calcular e planear uma renovação e o contrato tenha aí sido celebrado. 
Não seria razoável aplicar aqui os direitos de resolução, etc. que são aplicáveis aos 
contratos fora do estabelecimento comercial noutras circunstâncias.

Alteração 477
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-B) qualquer oferta contratual feita pelo 
consumidor em condições semelhantes às 
descritas nas alíneas a) ou b) quando o 
consumidor fica vinculado pela sua 
oferta.

Or.en

Justificação

Esta definição (artigo 2.º, primeiro parágrafo, ponto 8, alíneas a), b), c) e d)) excluiria da 
definição de "contrato celebrado fora do estabelecimento comercial" as renovações e outros 
serviços semelhantes, sempre que um consumidor tenha convidado um comerciante para vir a 
sua casa a fim de calcular e planear uma renovação e o contrato tenha aí sido celebrado. 
Não seria razoável aplicar aqui os direitos de resolução, etc. que são aplicáveis aos 
contratos fora do estabelecimento comercial noutras circunstâncias.

Alteração 478
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado por 
qualquer meio na sequência de um 
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contrato de venda ou de prestação de 
serviços referido nas alíneas a) ou b) 
entre o mesmo comerciante e o mesmo 
consumidor relativo aos mesmos 
produtos.

Or.en

Alteração 479
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) celebrado durante a saída do 
comerciante com o fim de promover ou 
vender os bens ou serviços adquiridos 
pelo consumidor.

Or.en

Alteração 480
Philippe Juvin, Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 8 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os contratos que, em conformidade 
com a legislação dos Estados-Membros, 
são autenticados por uma entidade 
pública são excluídos do âmbito de 
aplicação da presente Directiva. 

Or.fr

Justificação

Ver justificação da alteração ao considerando 14.
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Alteração 481
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Não são abrangidos os contratos 
relativos a transações quotidianas num 
valor não superior a 60 euros, que sejam 
executados na íntegra pelo comerciante 
imediatamente após a sua conclusão.

Or.de

Justificação

No caso de transacções quotidianas de baixo valor, os requisitos de prestação de 
informações representariam uma sobrecarga considerável para os comerciantes, apesar de 
não serem realmente necessários para a protecção do consumidor. 

Alteração 482
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

9) «estabelecimento comercial»: 9) «estabelecimento comercial»: qualquer 
local de venda a retalho, imóvel ou móvel, 
incluindo locais de venda a retalho 
sazonais, onde o comerciante exerça a sua 
actividade de forma permanente;

Or.en

Justificação

As regras relativas a contratos celebrados fora do estabelecimento devem ser aplicáveis às 
bancas dos mercados e aos stands das feiras, em particular porque os consumidores são 
amiúde submetidos a uma pressão psicológica e frequentemente são convencidos pelo 
comerciante, que oferece condições especiais "imediatas".
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Alteração 483
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) qualquer local de venda a retalho, 
imóvel ou móvel, incluindo locais de 
venda a retalho sazonais, onde o 
comerciante exerça a sua actividade de 
forma permanente, ou

Suprimida

Or.en

Alteração 484
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2 - ponto 9 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) bancas dos mercado e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou 
temporária;

Suprimido

Or.de

Alteração 485
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) bancas dos mercado e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou 
temporária;

Suprimida

Or.en
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Justificação

As regras relativas a contratos celebrados fora do estabelecimento devem ser aplicáveis às 
bancas dos mercados e aos stands das feiras, em particular porque os consumidores são 
amiúde submetidos a uma pressão psicológica e frequentemente são convencidos pelo 
comerciante, que oferece condições especiais "imediatas".

Alteração 486
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) bancas dos mercado e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou 
temporária;

Suprimida

Or.en

Alteração 487
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) bancas dos mercado e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou 
temporária;

Suprimida

Or.en

Alteração 488
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 9 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

b) bancas dos mercado e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou 
temporária;

Suprimida

Or.en

Alteração 489
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 - ponto 9 - alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) bancas dos mercados e «stands» das 
feiras, em que o comerciante exerça a sua 
actividade de forma regular ou temporária;

(b) bancas dos mercados, em que o 
comerciante exerça a sua actividade de 
forma regular ou temporária;

Or.fr

Alteração 490
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 11 

Texto da Comissão Alteração

(11) «Nota de encomenda»: instrumento 
que estabelece as cláusulas contratuais, a 
assinar pelo consumidor para celebrar um 
contrato fora do estabelecimento 
comercial;

(11) "por escrito": a comunicação em 
papel das notificações ou informações. É 
equiparada a "por escrito" a 
comunicação por meio electrónico que 
permita um registo duradouro num 
suporte duradouro ao dispor do 
destinatário.
(Todas as disposições da presente directiva 
relativas a suportes duráveis deverão 
passar a fazer referência a "por escrito")

Or.de
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Justificação

A definição de "por escrito" tem em conta o facto de, na prática, a informação ser 
habitualmente enviada por correio electrónico, bem como em suporte papel.  Esta abordagem 
é consentânea com a abordagem em relação a acordos em matéria de jurisdição adoptados 
no n.º 2 do artigo 23.º do Regulamento 44/2001 relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões.  

Alteração 491
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 12 

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto»: qualquer bem ou serviço, 
incluindo bens imóveis, direitos e 
obrigações;

(12) «Produto»: qualquer bem ou serviço;

Or.en

Alteração 492
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que os bens são oferecidos pelo
comerciante ao consumidor, que 
comparece ou pode comparecer 
pessoalmente na hasta pública, através de 
um procedimento de licitação vinculativo 
dirigido por um leiloeiro, em que o autor 
da oferta mais elevada é obrigado a 
comprar os bens;

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que um terceiro, agindo na qualidade de 
mandatário do comerciante, oferece bens 
ou serviços ao consumidor, que comparece 
ou pode comparecer pessoalmente na hasta 
pública, através de um procedimento de 
licitação transparente. O terceiro que 
actua como mandatário intervém na 
conclusão do contrato de venda ou de 
prestação de serviços adjudicando o bem 
ou o serviço ao autor da oferta mais 
elevada no final do procedimento.

Or.fr
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Alteração 493
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 16 

Texto da Comissão Alteração

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que os bens são oferecidos pelo 
comerciante ao consumidor, que 
comparece ou pode comparecer 
pessoalmente na hasta pública, através de 
um procedimento de licitação vinculativo 
dirigido por um leiloeiro, em que o autor 
da oferta mais elevada é obrigado a 
comprar os bens;

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que os bens ou serviços são oferecidos pelo 
comerciante ao consumidor, que 
comparece ou pode comparecer 
pessoalmente na hasta pública, através de 
um procedimento de licitação vinculativo 
dirigido por um leiloeiro, em que o autor 
da oferta mais elevada é obrigado a 
comprar os bens;

Or.en

Alteração 494
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 18 

Texto da Comissão Alteração

(18) «Garantia comercial» qualquer 
compromisso assumido por um vendedor 
ou produtor (o «garante») perante o 
consumidor de reembolsar o preço pago, 
substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer 
modo de um bem, no caso de este não ser 
conforme com as especificações 
estabelecidas na declaração de garantia ou 
na respectiva publicidade divulgada 
aquando ou antes da celebração do 
contrato;

(18) «Garantia comercial» qualquer 
compromisso assumido por um vendedor 
ou produtor (o «garante») perante o 
consumidor, para além das suas 
obrigações legais no tocante à garantia de 
conformidade, de reembolsar o preço 
pago, substituir, reparar ou ocupar-se de 
qualquer modo de um bem, no caso de este 
não ser conforme com as especificações ou 
qualquer outro elemento não relacionado 
com a conformidade estabelecidos na 
declaração de garantia ou na respectiva 
publicidade divulgada aquando ou antes da 
celebração do contrato;

Or.fr
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Justificação

A definição da Comissão é inaceitável porque confunde a garantia comercial com a garantia 
de conformidade, apesar de uma garantia comercial ser um contrato mediante o qual o 
comerciante assume perante o consumidor uma obrigação para além das suas obrigações 
legais relativas à garantia de conformidade. A garantia comercial pode abranger muitos 
outros aspectos ligados à venda, tais como a entrega, a gratuitidade dos orçamentos, etc. 

Alteração 495
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à 
distância ou de um contrato celebrado fora 
de um estabelecimento comercial e estes 
bens ou serviços são fornecidos pelo 
comerciante ou por terceiro com base em 
acordo entre esse terceiro e o comerciante.

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à 
distância ou fora de um estabelecimento 
comercial celebrado a título principal e 
estes bens ou serviços são fornecidos pelo 
comerciante ou por terceiro com base em 
acordo entre esse terceiro e o comerciante.

Or.fr

Justificação

Esta definição é partilhada por muitos dispositivos jurídicos nacionais. A noção de "contrato 
acessório" é, aliás, utilizada na Directiva relativa à utilização a tempo parcial de bens 
imóveis (timeshare). 

Alteração 496
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à 
distância ou de um contrato celebrado

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato de 
venda ou de prestação de serviços
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fora de um estabelecimento comercial e 
estes bens ou serviços são fornecidos pelo 
comerciante ou por terceiro com base em 
acordo entre esse terceiro e o comerciante.

celebrado a título principal e estes bens ou 
serviços são fornecidos pelo comerciante 
ou por terceiro com base em acordo entre 
esse terceiro e o comerciante.

Or.fr

Justificação

Esta definição é partilhada por muitos dispositivos jurídicos nacionais. A noção de "contrato 
acessório" é, aliás, utilizada na Directiva relativa à utilização a tempo parcial de bens 
imóveis (timeshare). 

Alteração 497
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20 

Texto da Comissão Alteração

(20) contrato através qual o consumidor 
compra bens ou serviços no âmbito de um 
contrato à distância ou de um contrato 
celebrado fora de um estabelecimento 
comercial e estes bens ou serviços são 
fornecidos pelo comerciante ou por terceiro 
com base em acordo entre esse terceiro e o 
comerciante.

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços a um comerciante no âmbito de 
um contrato à distância ou de um contrato 
celebrado fora de um estabelecimento 
comercial e estes bens ou serviços são 
fornecidos pelo comerciante ou por terceiro 
com base em acordo entre esse terceiro e o 
comerciante.

Or.de

Alteração 498
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 20-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(20-A) "Bens produzidos segundo as 
especificações do consumidor ou 
claramente personalizados": qualquer 
bem não pré-fabricado, feito com base 
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numa escolha ou decisão individual do 
consumidor, nomeadamente quanto à cor, 
tamanho, material ou acabamento, que, 
por ser feito segundo os desejos do 
consumidor, não possa ser vendido ou só 
o possa ser mediante um desconto 
inaceitável, e que o comerciante tenha 
claramente identificado ao consumidor 
como produto personalizado.

Or.de

Justificação

Os bens produzidos segundo as especificações do consumidor devem ser definidos como uma 
categoria específica. Caso contrário, poderia haver uma lacuna na legislação no que diz 
respeito à prática não invulgar de produção de bens personalizados em função das 
exigências dos consumidores.

Alteração 499
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 2 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Qualquer obrigação imposta pela presente 
directiva de fornecer informações num 
suporte duradouro é cumprida, sempre 
que o consumidor ou comerciante tenha 
fornecido à outra parte um endereço de 
correio electrónico, com o fornecimento 
das informações numa mensagem de 
correio electrónico enviada para esse 
endereço.

Or.en

Alteração 500
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se, nas 
condições e no termos das suas 
disposições, a contratos de vendas e a 
contratos de prestação de serviços 
celebrados entre o comerciante e o 
consumidor.

1. A presente directiva aplica-se, nas 
condições e no termos das suas 
disposições, a contratos de vendas e a 
contratos de prestação de serviços 
celebrados entre o comerciante e o 
consumidor. As disposições da presente 
directiva relativas aos contratos de 
serviços são aplicáveis aos contratos de 
fornecimento de bens, na acepção do 
artigo 2.º, n.º 5-A, independentemente de 
os mesmos estarem classificados como 
contratos de venda ou de prestação de 
serviços.

Or.de

Justificação

Verträge über die Lieferung von Strom, Gas und Wasser sind für die Verbraucher von großer 
Bedeutung. Sie sollten daher von der Richtlinie grundsätzlich erfasst sein. Die rechtliche 
Einordnung als Kauf- oder Dienstleistungsvertrag ist in den Mitgliedstaaten allerdings 
unterschiedlich. Um diesen Unterschieden Rechnung zu tragen, werden die Verträge als 
"Versorgungsverträge" bezeichnet. Mit dem Begriff der "Versorgungsverträge" wird kein 
neuer Vertragstypus neben Kauf- und Dienstleistungsverträgen geschaffen, sondern lediglich 
eine Teilmenge der beiden Kategorien für bestimmte Leistungsgegenstände bezeichnet.

Alteração 501
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente directiva não se aplica aos 
contratos celebrados através de hastas 
públicas.

Or.fr
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Alteração 502
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. A presente directiva não se aplica aos 
contratos celebrados perante notários ou 
membros de profissões equivalentes.

Or.fr

Alteração 503
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. A presente directiva não se aplica aos 
serviços de saúde e farmacêuticos. 

Or.fr

Alteração 504
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

Suprimido

Or.en
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Alteração 505
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

Suprimido

Or.en

Alteração 506
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

2. A aplicação da presente directiva não 
prejudica as disposições contidas na 
legislação da União relativa a sectores ou 
contratos especiais.

Or.fr

Justificação

Ver a alteração ao considerando 11.
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Alteração 507
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
cláusulas contratuais abusivas nos termos 
dos artigos 30.º a 39.º e as disposições 
gerais nos termos dos artigos 40.° a 46.°, 
em articulação com o artigo 4.º sobre a 
harmonização total.

Or.it

Justificação

A proposta de directiva apenas se deveria aplicar aos serviços financeiros na medida em que 
diz respeito aos capítulos I e V. Devido às várias directivas já em vigor (nomeadamente a 
directiva relativa ao crédito ao consumo, a directiva relativa à comercialização à distância 
de serviços financeiros, a directiva relativa mercados de instrumentos financeiros, a directiva 
relativa aos serviços de pagamento, a directiva relativa aos prospectos, etc.) o acréscimo de 
mais legislação aumentaria a complexidade e obstaria à certeza jurídica.

Alteração 508
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
disposições gerais, nos termos dos artigos 
40.° a 46.°, em articulação com o artigo 4.º 
sobre a harmonização total.
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Or.de

Alteração 509
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certas cláusulas contratuais abusivas nos 
termos dos artigos 30.º a 39.º e às
disposições gerais nos termos dos artigos 
40.° a 46.°, em articulação com o artigo 4.º 
sobre a harmonização total.

Or.en

Justificação

Os serviços financeiros a retalho são produtos complexos e, por conseguinte, os Estados-
Membros devem poder aplicar requisitos adaptados a este sector em matéria de informação e 
de direitos de resolução.

Alteração 510
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.° a 20.°, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.° a 46.°, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita às
cláusulas contratuais abusivas nos termos 
dos artigos 30.º a 39.º e às disposições 
gerais nos termos dos artigos 40.° a 46.°, 
em articulação com as definições 
pertinentes do artigo 2.º. Os Estados-
Membros podem manter ou introduzir na 
sua legislação nacional disposições em 
relação aos serviços financeiros que 
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sejam mais rigorosas do que as dos 
artigos 30.º a 39.º.

Or.en

Alteração 511
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva é aplicável sem 
prejuízo das disposições contidas na 
legislação da União relativa a sectores ou 
contratos especiais.

Or.fr

Alteração 512
Othmar Karas

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva não é aplicável a 
contratos celebrados fora de um 
estabelecimento comercial que, em 
conformidade com as disposições dos 
Estados-Membros, sejam certificados por 
um titular de cargo público obrigado por 
lei à autonomia e imparcialidade, bem 
como a garantir, fornecendo informações 
jurídicas pormenorizadas, que o 
consumidor apenas celebre o contrato 
após uma ponderação cuidada e com 
pleno conhecimento do seu alcance 
jurídico;

Or.de



PE450.954v01-00 176/250 AM\836026PT.doc

PT

Justificação

O envolvimento de um titular de cargo público obrigado por lei à autonomia e 
imparcialidade, bem como a garantir a prestação de informações jurídicas pormenorizadas 
às partes, garante que o consumidor apenas celebre o contrato após uma ponderação 
cuidada e com pleno conhecimento do seu alcance jurídico. Incluir estes contratos seria, por 
isso, inadequado e constituiria uma ingerência nos sistemas judiciais dos Estados-Membros.

Alteração 513
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente directiva não se aplica a 
actividades de jogo a dinheiro que 
impliquem uma aposta com valor 
pecuniário em jogos de fortuna ou azar, 
incluindo lotarias, jogos a dinheiro em 
casino e apostas;

Or.de

Justificação

Nos termos da jurisprudência constante do Tribunal de Justiça da União Europeia, os 
Estados-Membros têm o direito, no domínio dos jogos a dinheiro, de determinar o nível de 
protecção dos seus cidadãos e de introduzir normas específicas no domínio da protecção dos 
consumidores. O Parlamento Europeu (resolução de 9 de Março de 2009) e o Conselho 
(actual debate no quadro do grupo de trabalho sobre protecção dos consumidores) 
defenderam sempre esta posição. A harmonização absoluta dos direitos do consumidor, 
incluindo em relação a jogos a dinheiro, privaria os Estados-Membros do seu direito à auto-
determinação.

Alteração 514
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. O presente capítulo não se aplica aos 
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contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial:
(a) Referentes a direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,
(b) Relativos a serviços financeiros;
(c) Relativos a serviços de transporte.

Or.de

Justificação

O actual acervo comunitário em matéria de serviços financeiros e de transporte inclui 
inúmeras regras sobre defesa do consumidor. A exclusão dos serviços de transporte também 
tem em conta os problemas que a definição genérica de "contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial" suscitaria, especialmente para este sector.

Alteração 515
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 3 – ponto 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-D. O presente capítulo não se aplica aos 
contratos celebrados fora de um 
estabelecimento comercial, ao abrigo dos 
quais as transacções de ambas as partes 
devam ser imediatamente executadas e o 
montante a pagar não ultrapasse os 50 
euros, se forem geralmente celebrados por 
empresas fora dos seus estabelecimentos 
comerciais ou se a empresa em causa não 
for, pela sua natureza, gerida num 
estabelecimento comercial permanente;

Or.de

Justificação

Mesmo a compra de um ramo de rosas a um florista ambulante ou a aquisição de bilhetes 
para circuitos turísticos urbanos ficariam sujeitos às regras. É, pois, necessária uma 
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excepção praticável.  Se o consumidor tiver de pagar imediatamente, terá desde logo 
conhecimento do custo financeiro e, portanto, agirá com o necessário cuidado. A definição de 
um montante máximo impede o recurso abusivo às excepções.

Alteração 516
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente directiva não afecta o 
direito contratual geral dos Estados-
Membros, na medida em que não é 
harmonizado no âmbito da presente 
directiva.

Or.en

Alteração 517
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Só os artigos 30.° a 39.° sobre os 
direitos de consumidores referentes a 
cláusulas contratuais abusivas, 
combinados com o artigo 4.º sobre a 
harmonização mínima, se aplicam a 
contratos abrangidos pela Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12 e pela Directiva 90/314/CEE 
do Conselho13.

Suprimido

12 JO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
13 JO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or.en
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Alteração 518
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Só os artigos 30.° a 39.° sobre os 
direitos de consumidores referentes a 
cláusulas contratuais abusivas, 
combinados com o artigo 4.º sobre a 
harmonização mínima, se aplicam a 
contratos abrangidos pela Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho12 e pela Directiva 90/314/CEE 
do Conselho13.

Suprimido

12 JO L 280 de 29.10.1994, p. 83.
13 JO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or.en

Alteração 519
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na medida em que não prevêem uma 
harmonização na matéria, as normas da 
presente directiva não prejudicam as 
disposições nacionais no âmbito do direito 
geral dos contratos.

Or.fr

Alteração 520
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação dos artigos 5.°,7.º, 9.º e 11.º 
não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

Suprimido

14 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
15 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or.en

Alteração 521
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação dos artigos 5.°,7.º, 9.º e 11.º 
não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

Suprimido

14 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.
15 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or.en

Alteração 522
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação dos artigos 5.°,7.º, 9.º e 11.º 4. A aplicação da presente directiva não 
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não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho2.

Or.fr

Alteração 523
Malcolm Harbour

Proposal for a directive
Artigo 3 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação dos artigos 5.°,7.º, 9.º e 11.º 
não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho14 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho15.

4. A presente directiva aplica-se aos 
contratos abrangidos pela Directiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho e pela Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or.en

Alteração 524
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não se aplica a 
actividades de jogo a dinheiro que 
impliquem uma aposta com valor 
pecuniário em jogos de fortuna ou azar, 
incluindo lotarias, jogos de casino e 
apostas.

Or.en
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Alteração 525
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente directiva não se aplica às 
disposições legislativas dos 
Estados-Membros relativas ao estatuto 
legal, venda, aquisição ou transferência 
de bens imóveis ou à formulação ou 
transferência de direitos sobre bens 
imóveis.

Or.de

Alteração 526
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 - parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 5.º a 29.º não se aplicam a 
contratos que, em conformidade com as 
disposições dos Estados-Membros, sejam 
certificados por um titular de cargo 
público obrigado por lei à autonomia e 
imparcialidade, bem como a garantir, 
fornecendo informações jurídicas 
pormenorizadas, que o consumidor 
apenas celebre o contrato após uma 
ponderação cuidada e com pleno 
conhecimento do seu alcance jurídico;

Or.de

Alteração 527
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir que a 
presente directiva seja aplicável apenas 
aos contratos em que o contra-valor a 
pagar pelo consumidor exceda uma soma 
determinada. O referido montante não 
deve ultrapassar os 100 euros.

Or.de

Alteração 528
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os artigos 12.º a 19.º não se aplicam aos 
contratos à distância e aos contratos 
celebrados fora de um estabelecimento 
comercial, relativos ao fornecimento de 
alojamento, transporte, serviços de 
aluguer de automóveis, restauração ou 
serviços de lazer, se esses contratos 
previrem uma data ou um prazo de 
execução específicos.

Or.de

Alteração 529
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à formação, aquisição 
ou cessão de direitos reais sobre bens 
imóveis ou garantias reais em bens 
imóveis.
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Or.en

Justificação

Clarificação do facto de que a presente directiva não afecta a aplicação da legislação dos 
Estados-Membros no domínio da propriedade no que diz respeito à cessão de bens imóveis 
ou à formação ou transferência de direitos sobre bens imóveis.

Alteração 530
Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições legislativas dos 
Estados-Membros relativas à venda, 
aquisição ou transferência de direitos 
respeitantes a bens imóveis ou garantias 
reais de bens imóveis ou ou à formulação, 
aquisição ou transferência de direitos 
sobre bens imóveis.

Or.de

Justificação

Clarificação de que a presente directiva é aplicável sem prejuízo das normas jurídicas dos 
Estados-Membros relativas à transferência de bens imóveis e à formulação ou transferência 
de direitos sobre bens imóveis.

Alteração 531
Emma McClarkin

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que a presente directiva seja aplicável 
apenas aos contratos em que o 
contravalor a pagar pelo consumidor 
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exceda uma soma determinada.

Or.en

Justificação

A proposta da Comissão não contém uma cláusula de minimis apesar de essa cláusula estar –
com razão – incluída na Directiva 85/577/CEE relativa à venda a domicílio (n.º 1 do artigo 
3.º). As amplas informações e os requisitos formais estabelecidos no texto aplicar-se-ão, pois, 
a todos os contratos, tornando a venda de rua de revistas e jornais substancialmente mais 
difícil, se não mesmo impossível. Consequentemente, uma cláusula de minimis é não só 
necessária à venda livre e sem impedimentos de jornais na rua, como também do interesse 
dos consumidores.

Alteração 532
Damien Abad, Constance Le Grip

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente directiva não se aplica aos 
serviços sociais relativos à habitação 
social, à assistência à infância e ao 
auxílio às famílias e às pessoas que se 
encontram de forma permanente ou 
temporária numa situação de necessidade 
prestados pelo Estado, por prestadores 
mandatados pelo Estado ou por entidades 
filantrópicas reconhecidas como tal pelo 
Estado.

Or.fr

Justificação

 Os serviços sociais de interesse geral são tratados separadamente no quadro legislativo da 
União Europeia. São essenciais para a preservação dos princípios da coesão e da 
solidariedade social e não devem ser afectadas pela presente directiva na medida em que não 
são serviços como os outros. Esta alteração retoma, aliás, a exclusão prevista no n.º 2, alínea 
j), do artigo 2.º da Directiva 2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno.
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Alteração 533
Eija-Riitta Korhola, Marianne Thyssen, Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  A presente directiva não se aplica a 
actividades de jogo a dinheiro que 
impliquem uma aposta com valor 
pecuniário em jogos de fortuna ou azar, 
incluindo lotarias, jogos de casino e 
apostas;

Or.en

Justificação

The Member States have specific national rules in place to protect consumers from the risks 
that can occur through gambling. The standing jurisprudence of the Court of Justice of the 
EU confirms that "Member States can define in detail the level of protection", "in accordance 
with their traditions and cultures". The Commision proposal generally applies to gambling 
and betting services and aiming at a maximum harmonisation of the rights of consumers and 
companies, would prevent Member States from maintaining or adopting a number of 
consumer protection provisions they deem appropriate in this area.

Alteração 534
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à formação, aquisição 
ou cessão de direitos sobre bens imóveis 
ou garantias em bens imóveis. 

Or.en
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Alteração 535
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  A presente directiva não se aplica a 
actividades de jogo a dinheiro que 
impliquem uma aposta com valor 
pecuniário em jogos de fortuna ou azar, 
incluindo lotarias, jogos de casino e 
apostas;

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros têm regras nacionais específicas em vigor para proteger os 
consumidores dos riscos que podem decorrer do jogo a dinheiro. A inclusão das actividades 
de jogo a dinheiro no âmbito de aplicação da directiva impediria a manutenção ou adopção 
pelos Estados-Membros de uma série de disposições de defesa dos consumidores que 
consideram adequadas neste domínio.

Alteração 536
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

4-A. Sem prejuízo do disposto no n.º 4, 
cada uma das disposições da presente 
directiva aplica-se apenas na medida em 
que não existam disposições específicas 
com o mesmo objectivo noutra legislação 
da União.

Or.en
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Alteração 537
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros, em 
conformidade com o direito da União, 
podem manter ou introduzir requisitos 
adicionais, adequados e proporcionais de 
informação ou apresentação adoptados 
em consequência de uma investigação ou 
estudo de um sector da economia que 
demonstre que os consumidores são 
lesados ou que a concorrência não 
funciona nesse sector.

Or.en

Alteração 538
Louis Grech

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

Texto da Comissão Alteração

4-A.  A presente directiva aplica-se sem 
prejuízo das disposições dos Estados-
Membros relativas à formação, aquisição 
ou cessão de direitos reais sobre bens 
imóveis ou garantias reais em bens 
imóveis.

Or.en

Justificação

 Clarificação do facto de que a presente directiva não afecta a aplicação da legislação dos 
Estados-Membros no domínio da propriedade no que diz respeito à cessão de bens imóveis 
ou à formação ou transferência de direitos sobre bens imóveis.
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Alteração 539
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Harmonização total Grau de harmonização

Or.fr

Alteração 540
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Proposta de directiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Harmonização plena Harmonização mínima

Or.en

Alteração 541
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Harmonização total Indicador de harmonização

Or.el

Alteração 542
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Suprimido

Or.en

Alteração 543
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 e n.º 1-A (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

1. Salvo nos casos previstos no n.º 2, os 
Estados-Membros podem adoptar ou 
manter em vigor disposições mais 
rigorosas no domínio abrangido pela 
presente directiva com o objectivo de 
garantir um nível mais elevado de defesa 
dos consumidores.
1-A. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às previstas 
nos artigos 12.º a 17.º, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Or.en

Justificação

Deve ser adoptada uma abordagem mista que apenas permita a aplicação de uma 
harmonização plena em relação a pontos específicos para os quais ela é exequível e 
relevante. A fim de evitar problemas de delimitação e um impacto inesperado na legislação 
nacional, uma regra geral baseada numa harmonização mínima é absolutamente necessária.
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Alteração 544
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

1. Salvo disposição em contrário do n.º 2, 
os Estados-Membros podem adoptar ou 
manter em vigor disposições mais 
rigorosas no domínio abrangido pela 
presente directiva com o objectivo de 
garantir um nível mais elevado de defesa 
dos consumidores. Os Estados-Membros 
velam por que essas disposições sejam 
compatíveis com os Tratados.
1-A. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às previstas 
nos artigos 2.º, 3.º, 5.º, 12.º , n.ºs 1 a 3, 
13.º a 18.º, 22.º, 23.º, 24.º, n.ºs 1 e 2, e 31.º, 
n.ºs 1 a 3, da presente directiva, 
nomeadamente disposições mais rigorosas, 
que tenham por objectivo garantir um nível 
de defesa dos consumidores diferente.

Or.fr

Justificação

Principe d'harmonisation minimale par défaut, assorti de domaines d'application 
d'harmonisation maximale qui sont explicitement cités, et qui consisteraient dans les 
chapitres/articles suivants : - articles 2 et 3 du chapitre I ; - les chapitres II et III de la 
proposition de la Commission "fusionnés" (c'est-à-dire recentrés sur l'information des 
consommateurs et le droit de rétractation en ce qui concerne les contrats conclus à distance 
et hors établissement) à l'exception des articles 6 (défaut d'information), 10 et 11 (obligations 
formelles), et 19 et 20 (exceptions au droit de rétractation), pour lesquels les Etats membres 
pourraient maintenir ou introduire, dans leur droit national, des dispositions plus strictes que 
celles fixées dans la directive, afin d'assurer un niveau plus élevé de protection du 
consommateur. En outre, le paragraphe 12.4 devrait soit être supprimé, soit être adapté pour 
permettre aux Etats membres de garder une flexibilité pour le "hors établissement" 
(possibilité de fixer, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle 
l'exécution du contrat ne peut commencer); - articles 22, 23 et 24 paragraphes 1 et 2 du 
chapitre IV ; - article 31 paragraphes 1, 2 et 3 du chapitre V
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Alteração 545
Evelyne Gebhardt, Christel Schaldemose, António Fernando Correia De Campos, Louis 
Grech, Alan Kelly, Gianni Pittella, Mitro Repo, Catherine Stihler, Bernadette 
Vergnaud, Barbara Weiler, Anna Hedh, Liem Hoang Ngoc, Claude Moraes, Pier 
Antonio Panzeri, Andres Perello Rodriguez, Sylvana Rapti, Olga Sehnalová, Marc 
Tarabella, Kerstin Westphal, Marek Siwiec

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.°s 1 e 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

1. Os Estados-Membros podem manter ou 
introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, desde que garantam um
nível mais elevado de defesa dos 
consumidores.

1-A. O exercício dos direitos resultantes 
da presente directiva não prejudica as 
disposições de outros actos comunitários 
que regulem a defesa do consumidor.

Or.en

Justificação

The general approach of the Directive should be minimum harmonization, as full 
harmonization prevents Member States from maintaining or adopting more stringent rules. 
With a minimum harmonization level in consumer contract law it can be guaranteed that 
consumers benefit from the protection granted to them by consumer protection rules laid 
down in the consumer legislation in force in their Member States and that Member States 
cannot introduce new consumer rights which are to the detriment of the consumers. 
Moreover, this Directive shall not be contrary to the existing consumer protection provisions 
in European laws.

Alteração 546
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 4 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter Os Estados-Membros podem, para 
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ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

garantir um nível mais elevado de defesa 
do consumidor, manter ou introduzir na 
sua legislação nacional disposições 
contrárias às previstas na presente 
directiva.

Or.el

Justificação

A harmonização total privaria os consumidores de disposições mais favoráveis em vigor em 
alguns Estados-Membros da União Europeia.

Alteração 547
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente, salvo 
disposição em contrário da presente 
directiva.

Or.en

Alteração 548
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário da presente 
directiva, os Estados-Membros podem 
adoptar ou manter em vigor disposições 
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mais rigorosas, compatíveis com o 
Tratado no domínio abrangido pela 
presente directiva, com o objectivo de 
garantir um nível mais elevado de defesa 
dos consumidores.

Or.en

Alteração 549
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros mantiverem ou 
introduzirem disposições mais rigorosas 
com o objectivo de garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores no 
domínio harmonizado pela presente 
directiva, essas disposições devem ser 
compatíveis com o Tratado e notificadas à 
Comissão.
A Comissão deve tornar pública essa 
informação num sítio web ou segundo 
outra modalidade de fácil acesso.

Or.en

Alteração 550
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

O exercício dos direitos resultantes da 
presente directiva não prejudica o 
exercício de outros direitos que o 
consumidor possa invocar ao abrigo de 
outras disposições nacionais relativas à 
responsabilidade contratual ou 
extracontratual.
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Or.en

Alteração 551
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente capítulo aplica-se aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.
O presente capítulo não se aplica aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial:
(a) relativos à venda, aquisição ou 
oneração de bens imóveis ou a outros 
direitos de propriedade respeitantes a bens 
imóveis;
(b)relativos à construção ou modificação 
importante de um edifício ou ao 
arrendamento de um edifício ou 
apartamento.

Or.de

Justificação

Os contratos relativos à construção ou modificação importante de um edifício são, regra 
geral, cuidadosamente preparados pelas duas partes, de modo que não são necessárias 
disposições relativas ao direito de rescisão. Todas as informações podem ser obtidas pelo 
consumidor durante as negociações. Os requisitos de informação previstos no presente 
capítulo não são, pois, adequados a contratos deste tipo. Os Estados-Membros já dispõem de 
normas abrangentes e muito diversas sobre os contratos de arrendamento.

Alteração 552
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

O presente capítulo não se aplica aos 
contratos celebrados a distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.

Or.de

Justificação

Os serviços financeiros são muito complexos e já existem normas abrangentes sobre eles 
noutras directivas, incluindo a directiva relativa ao crédito ao consumo e a directiva relativa 
à comercialização à distância de serviços financeiros. Os requisitos de informação e o direito 
de rescisão dos consumidores em matéria de serviços financeiros devem, pois, ser definidos 
no âmbito desta legislação comunitária específica.

Alteração 553
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Harmonização total orientada

Salvo disposição em contrário no presente 
capítulo, os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente capítulo.

Or.de

Alteração 554
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 4-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B
Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo aplica-se aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.
2. O presente capítulo não se aplica aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora de um 
estabelecimento comercial:
(a) Referentes a direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,
(b) Abrangidos pela Directiva 90/314/CE 
do Conselho ou pela Directiva 
2008/122/CEE do Parlamento Europeu e 
do Conselho.
3. O presente capítulo não se aplica a:
(a) contratos de crédito, como definidos 
no artigo 3.º, alínea c) da 
Directiva 2008/48/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,
(b) contratos de seguro não vida, como 
definidos no artigo 2.º, n.º 2, e no Anexo 
I, ponto A da Directiva 2009/138/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho,
(c) contratos de seguro de vida, como 
definidos no artigo 2.º, n.º 3 e no Anexo II 
da Directiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho,
(d) contratos, em relação aos quais o 
pagamento a ser efectuado pelo 
consumidor não ultrapasse 20 euros, 
realizados fora do estabelecimento 
comercial.
4. O presente capítulo não se aplica aos 
contratos à distância:
(a) celebrados através de distribuidores 
automáticos ou de estabelecimentos 
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comerciais automatizados;
(b) celebrados com operadores de 
telecomunicações através da utilização de 
cabinas telefónicas públicas, se tiverem 
como objecto a sua utilização, ou a 
realização de uma única ligação por 
telefone, Internet ou fax pelo consumidor;
(c) abrangidos pelo âmbito de aplicação 
da Directiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho.
5. Os artigos 12.º a 19.º não se aplicam 
aos contratos à distância relativos ao 
fornecimento de alojamento, transporte, 
serviços de aluguer de automóveis, 
restauração ou serviços de lazer no que 
respeita aos contratos que estabelecem 
uma data ou um prazo de execução 
específicos.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui as anteriores alterações 65 a 68, inclusive.

Alteração 555
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Nova harmonização

Tendo em conta os artigos 5.º a 7.º e salvo 
disposição em contrário da presente 
directiva, os Estados-Membros podem 
adoptar ou manter disposições mais 
rigorosas, compatíveis com o Tratado no 
domínio abrangido pela presente 
directiva, com o objectivo de garantir um 
nível mais elevado de defesa dos 
consumidores.
Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir, na sua legislação nacional, 
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disposições contrárias às previstas no 
presente capítulo, à excepção do 
estabelecido nos artigos 9.º, 10.º e 11.º, no 
n.º 2 do artigo 13.º, nos artigos 19.º e 20.º.

Or.en

Alteração 556
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e fora do estabelecimento 
comercial

Or.fr

Justificação

Nova focalização dos capítulos II e III da proposta da Comissão na informação dos 
consumidores e no direito de resolução para os contratos celebrados à distância e fora dos 
estabelecimentos comerciais. Referência, por defeito, ao princípio geral de harmonização 
máxima das disposições deste capítulo, com a inserção, se necessário e relativamente a todos 
os artigos eventualmente em causa, de uma cláusula mínima.

Alteração 557
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e fora do estabelecimento 
comercial

Or.fr
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Justificação

Os capítulos II e III devem ser fundidos com vista à criação de um regime unificado para as 
disposições da presente directiva que incidem no âmago do comércio transfronteiras no 
mercado único, tal como indicado pelo relator.

Alteração 558
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e para os contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial

Or.de

Alteração 559
Othmar Karas

Proposta de directiva
Capítulo 2 – título 

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor Harmonização total orientada

Or.de

Alteração 560
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo -5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -5.º

Salvo disposição em contrário do presente 
capítulo no tocante à informação dos 
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consumidores e ao direito de resolução 
para os contratos celebrados à distância e 
fora dos estabelecimentos comerciais, os 
Estados-Membros não podem manter ou 
introduzir, na sua legislação nacional, 
disposições contrárias às previstas no 
presente capítulo.

Or.fr

Justificação

Nova focalização dos Capítulos II e III da proposta da Comissão na informação dos 
consumidores e no direito de resolução para os contratos celebrados à distância e fora dos 
estabelecimentos comerciais. Referência, por defeito, ao princípio geral de harmonização 
máxima das disposições deste capítulo, com a inserção, se necessário e relativamente a todos 
os artigos eventualmente em causa, de uma cláusula mínima.

Alteração 561
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo -5 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -5.º

Salvo disposição em contrário do presente 
capítulo, os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente capítulo tendo em 
vista garantir um nível de defesa dos 
consumidores diferente.

Or.de

Alteração 562
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – título
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Texto da Comissão Alteração

Requisitos gerais de informação Requisitos de informação

Or.en

Alteração 563
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a informação sobre os bens ou 
serviços que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, tendo em conta as 
circunstâncias específicas do contrato e a 
publicidade conexa, incluindo o seguinte:

Or.en

Alteração 564
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil e, em todo o caso, antes 
da celebração do contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o 
comerciante deve comunicar ao 
consumidor, de forma clara, precisa e 
numa linguagem compreensível, a 
seguinte informação:

Or.fr
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Justificação

Há que afirmar firme e claramente o princípio segundo o qual o consumidor deve dispor de 
um certo número de informações antes de proceder à celebração do contrato.

Alteração 565
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil para permitir uma 
efectiva tomada de conhecimento pelo 
consumidor e, em todo o caso, antes da 
celebração de qualquer contrato de venda 
ou de prestação de serviços, o comerciante 
deve fornecer ao consumidor, de forma 
clara e compreensível, a seguinte 
informação:

Or.fr

Alteração 566
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil e, em todo o caso, antes 
da celebração do contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o 
comerciante deve comunicar ao 
consumidor, de forma clara e 
compreensível, a seguinte informação:

Or.fr

Justificação

Há que afirmar firme e claramente o princípio segundo o qual o consumidor deve dispor de 
um certo número de informações antes de proceder à celebração do contrato.
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Alteração 567
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi, Pablo 
Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil antes de o consumidor 
estar sujeito a qualquer contrato celebrado 
a distância ou fora de um estabelecimento 
comercial ou a qualquer oferta 
equivalente, o comerciante ou qualquer 
pessoa que actue em seu nome ou por sua 
conta deve fornecer ao consumidor a 
seguinte informação, de forma clara e 
inteligível:

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 70.

Alteração 568
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea -a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

- a) que se trata de um contrato de venda 
ou de prestação de serviços, pelo que a 
intenção das partes deve ter por base esta 
disposição jurídica. 

Or.it



AM\836026PT.doc 205/250 PE450.954v01-00

PT

Alteração 569
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a informação sobre os bens ou 
serviços que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, tendo em conta as 
circunstâncias específicas do contrato e a 
publicidade conexa, incluindo o seguinte:

Or.en

Alteração 570
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil, antes de o consumidor 
dar o seu acordo vinculativo a qualquer 
contrato à distância ou contrato celebrado 
fora do estabelecimento comercial, o 
comerciante ou qualquer pessoa que actue 
em seu nome ou por sua conta deve 
fornecer ao consumidor a seguinte 
informação, se esta não decorrer do 
contexto:

Or.de

Justificação

Os consumidores devem receber as informações quando ainda não estejam vinculados por 
terem dado o seu acordo. Pode, no entanto, decorrer algum tempo entre a oferta feita pelo 
consumidor e a aceitação pelo comerciante, ou seja, a celebração do contrato.
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Alteração 571
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Em tempo útil e antes da celebração de 
qualquer contrato de venda ou de prestação 
de serviços, o comerciante deve fornecer 
ao consumidor a seguinte informação:

Or.en

Alteração 572
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) As características principais do produto, 
na medida adequada ao meio e ao produto;

(a) A designação ou descrição do bem ou 
do serviço;

Or.de

Alteração 573
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) No caso de produtos digitais, as 
medidas de protecção técnica, se 
aplicável, e a interoperabilidade com 
equipamentos e programas informáticos 
frequentemente utilizados, bem como 
qualquer falta de interoperabilidade de 
que haja conhecimento;
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Or.en

Alteração 574
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O endereço geográfico e a identidade do 
comerciante, bem como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
geográfico e a identidade do comerciante 
por conta de quem actua;

b) O endereço geográfico do local de 
estabelecimento e a identidade do 
comerciante, tal como a sua designação 
comercial e o endereço geográfico do local 
de estabelecimento e a identidade do 
comerciante por conta de quem actua;

Or.en

Justificação

O endereço deve referir-se ao local de estabelecimento do comerciante.

Alteração 575
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O endereço geográfico e a identidade do 
comerciante, bem como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
geográfico e a identidade do comerciante 
por conta de quem actua;

b) O endereço geográfico do 
estabelecimento e a identidade do 
comerciante, tal como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
geográfico do estabelecimento e a 
identidade do comerciante por conta de 
quem actua;

Or.en
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Alteração 576
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) O endereço geográfico e a identidade 
do comerciante, bem como a sua 
designação comercial e, se for caso disso, o 
endereço geográfico e a identidade do 
comerciante por conta de quem actua;

(b) O endereço comercial e a identidade do 
comerciante, bem como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
comercial e a identidade do comerciante 
por conta de quem actua;

Or.fr

Alteração 577
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) O endereço geográfico e a identidade 
do comerciante, bem como a sua 
designação comercial e, se for caso disso, 
o endereço geográfico e a identidade do 
comerciante por conta de quem actua;

(b) O endereço da empresa e a identidade 
do comerciante;

Or.de

Alteração 578
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O endereço geográfico e a identidade do
comerciante, bem como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
geográfico e a identidade do comerciante 
por conta de quem actua;

b) O endereço geográfico do local de 
estabelecimento e a identidade do
profissional, tal como a sua designação 
comercial e o endereço geográfico e a 
identidade do comerciante por conta de 
quem actua;
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Or.en

Alteração 579
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) Os elementos de contacto, incluindo 
o número de telefone e outros meios de 
comunicação à distância que permitam ao 
consumidor contactar e comunicar com o 
comerciante de forma rápida e directa;

Or.en

Alteração 580
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os elementos de contacto, incluindo 
o número de telefone ou outros meios de 
comunicação à distância (fax, correio 
electrónico, etc.) que permitam ao 
consumidor contactar efectivamente o 
comerciante e com ele comunicar de 
forma rápida e directa;

Or.fr

Justificação

Não é suficiente mencionar os números de telefone ou o endereço de correio electrónico do 
comerciante. Muitas vezes, as respostas são lentas e os elementos de contacto não funcionam. 
Por conseguinte, importa precisar que esses elementos devem permitir ao consumidor entrar 
rapidamente em comunicação directa com o comerciante.
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Alteração 581
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Pelo menos um outro elemento de 
contacto do comerciante que permita que 
o consumidor entre de forma rápida e 
efectiva em contacto com ele (número de 
telefone, número de fax ou endereço de 
correio electrónico);

Or.fr

Justificação

É importante que o comerciante forneça pelo menos um outro elemento que permita que o 
consumidor o contacte rapidamente (uma vez que um endereço postal não é suficiente para 
esse efeito) e de forma efectiva (frequentemente, os números de telefone fornecidos ao 
consumidor não funcionam).

Alteração 582
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O endereço do estabelecimento do 
comerciante, bem como os seus números 
de telefone e de fax ou o seu endereço de 
correio electrónico, se disponível, para 
que o consumidor possa entrar 
efectivamente em contacto com o 
comerciante;

Or.fr

Justificação

Atendendo a que, por vezes, os números de telefone mencionados nos sites Internet de alguns 
comerciantes não funcionam, é essencial que a proposta de directiva especifique a 
necessidade de um contacto efectivo entre o comerciante e o consumidor. Todos os 
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consumidores devem, com efeito, poder entrar em contacto com os comerciantes com os quais 
celebraram um contrato, sobretudo em caso de problema na entrega do bem ou no âmbito da 
execução do contrato.

Alteração 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b-A) O endereço do estabelecimento do 
comerciante, bem como o seu número de 
telefone ou de fax ou o seu endereço de 
correio electrónico, se disponível, para 
permitir ao consumidor contactar 
rapidamente o comerciante e com ele 
comunicar eficientemente;

Or.en

Justificação

Um número crescente de empresas já não utilizam o fax, pois em breve estará ultrapassado. 
Visa uma harmonização plena.

Alteração 584
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 

c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas, ou, quando devido à natureza do 
produto o preço não possa ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 



PE450.954v01-00 212/250 AM\836026PT.doc

PT

antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis; no caso de um contrato sem 
termo, o preço final equivalerá aos custos 
mensais totais;

Or.en

Justificação

O preço indicado nas informações pré-contratuais deve corresponder exactamente ao preço 
pago pelo consumidor. 

Alteração 585
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

(c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas, ou, quando devido à natureza do 
bem ou do serviço o preço não possa ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 
de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis;

Or.fr

Alteração 586
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas, ou, quando devido à natureza do 
produto o preço não possa ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 
de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis; o custo mensal total deve ser 
indicado em caso de contrato sem termo.

Or.en

Alteração 587
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando, devido à natureza do bem ou do 
serviço, o preço não puder ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio  e quaisquer outros 
custos ou, quando estes custos não 
puderem ser razoavelmente calculados de 
forma antecipada, a indicação de que esses 
custos suplementares podem ser exigíveis;

Or.el
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Alteração 588
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando, devido à natureza do produto, o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis. No 
caso de um contrato de prestação de 
serviços com assinatura, o preço 
equivalerá aos custos mensais totais da 
assinatura;

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir, na sua legislação nacional, 
disposições contrárias às previstas no 
artigo 5.º, nomeadamente disposições 
mais ou menos rigorosas que tenham por 
objectivo garantir um nível de defesa dos 
consumidores diferente.

Or.en

Alteração 589
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se

c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas, ou, quando devido à natureza do 
produto o preço não possa ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
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for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 
de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis; se aplicável, a percentagem do 
preço devido pelos direitos sobre a cópia 
privada em aparelhos de gravação ou 
suportes virgens. No caso de um contrato 
sem termo, o preço final equivalerá aos 
custos mensais totais.

Or.en

Alteração 590
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas e todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 
de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis;

Or.el

Justificação

É extremamente importante que os consumidores saibam o preço final que vão pagar, 
incluindo todos os encargos adicionais.
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Alteração 591
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou,
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

(c) O preço, incluindo impostos e taxas, 
excepto quando, devido à natureza do 
produto ou a flutuações no mercado, por 
exemplo, relativamente às 
matérias-primas, o preço não puder ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, nem, se for caso disso, todos os 
custos suplementares de transporte, de 
expedição e entrega e postais ou, quando 
estas despesas não puderem ser 
razoavelmente calculadas de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares ficarão a cargo do 
consumidor;

Or.de

Justificação

Não se pode esperar que um comerciante revele o modo como calcula os preços. Há que ter 
em conta as situações em que, devido a flutuações de mercado, sobre as quais o comerciante 
não tem qualquer influência, o preço não possa ser antecipadamente calculado com 
exactidão.

Alteração 592
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando, devido à natureza do produto, o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
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assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis. No 
caso de um contrato de prestação de 
serviços que inclua uma assinatura, o 
preço equivalerá aos custos mensais totais 
da assinatura;

Or.en

Alteração 593
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O preço, incluindo impostos e taxas, ou, 
quando devido à natureza do produto o 
preço não possa ser razoavelmente 
calculado de forma antecipada, a maneira 
como o preço é calculado, bem como, se 
for caso disso, todos os custos 
suplementares de transporte, de entrega, 
assim como dos serviços de correio ou, 
quando estes custos não puderem ser 
razoavelmente calculados de forma 
antecipada, a indicação de que esses custos 
suplementares podem ser exigíveis;

c) O preço final, incluindo impostos e 
taxas, ou, quando devido à natureza do 
produto o preço não possa ser 
razoavelmente calculado de forma 
antecipada, a maneira como o preço é 
calculado, bem como, se for caso disso, 
todos os custos suplementares de 
transporte, de entrega, assim como dos 
serviços de correio ou, quando estes custos 
não puderem ser razoavelmente calculados 
de forma antecipada, a indicação de que 
esses custos suplementares podem ser 
exigíveis. No caso de um contrato sem 
termo, o preço final equivalerá aos custos 
mensais totais.

Or.en

Alteração 594
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Os elementos de contacto, incluindo 
o número de telefone e outros meios de 
comunicação à distância que permitam ao 
consumidor contactar e comunicar com o 
comerciante de forma rápida e directa.

Or.en

Alteração 595
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

Suprimido

Or.de

Alteração 596
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

d) As modalidades de pagamento, de 
entrega e de execução;

Or.en
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Alteração 597
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, se se afastarem
das obrigações de diligência profissional;

Or.de

Justificação

Es kann Gewerbetreibenden und insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen nicht 
zugemutet werden, über das Verfahren zum Umgang mit Beschwerden informieren zu müssen. 
Zum einen verfügen mittelständische Unternehmen mangels Ressourcen oft nicht über 
derartige Verfahren. Zum anderen würde die Verpflichtung zu einer negativen Auskunft über 
das Nichtbestehen eines Beschwerdeverfahrens faktisch einen Druck erzeugt, ein solches 
einrichten zu müssen. Es ist im ureigensten Interesse aller Unternehmen mit Kundenkontakt, 
unmittelbar auf deren Wünsche und Beschwerden in angemessener Form und zur 
Zufriedenheit des Kunden zu reagieren. Sollte ein unternehmenseigenes Beschwerdeverfahren 
bestehen, so wird der Gewerbetreibende von sich aus seine Kunden entsprechend 
informieren. Eine gesetzlich festgeschriebene Pflicht ist in dieser Hinsicht überflüssig und 
kontraproduktiv.

Alteração 598
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

d) As modalidades de pagamento, de 
entrega e de execução;

Or.en
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Alteração 599
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega, de execução e de tratamento das 
reclamações e o endereço geográfico para 
o qual o consumidor pode enviar as 
reclamações;

Or.fr

Justificação

Exclusão do conceito de diligência profissional, demasiado vago e aberto a diferentes 
interpretações. Inserção de um endereço para o qual possam ser enviadas as reclamações.

Alteração 600
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

(d) Sempre que forem acordadas 
disposições que se afastem das obrigações 
legais, as modalidades de pagamento, de 
entrega e de execução; 

Or.de

Justificação

Não deve incumbir às empresas prestar informações sobre disposições jurídicas gerais. O 
comerciante apenas deve ser obrigado a prestar informações quando, no contexto das 
transacções, pretenda aplicar condições que se afastem das disposições legais. A obrigação 
de fornecer informações sobre as normas aplicáveis ao tratamento das queixas seria 
desvantajosa para as PME, que frequentemente não dispõem de qualquer sistema oficial de 
reclamação.
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Alteração 601
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações;

Or.fr

Alteração 602
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

(d) As modalidades de pagamento, de 
entrega e de execução;

Or.de

Justificação

A indicação das normas aplicáveis ao tratamento das reclamações equivaleria, na prática, a 
fornecer cláusulas gerais vãs que não representariam um verdadeiro valor acrescentado para 
os consumidores.

Alteração 603
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

d-A) O sistema de tratamento das 
reclamações e o endereço geográfico do 
local de estabelecimento do comerciante 
(e, se aplicável, do comerciante em nome 
de quem actua) onde o consumidor possa 
apresentar as suas queixas;

Or.en

Alteração 604
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

Or.en

Alteração 605
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A data-limite em que o comerciante 
se compromete a entregar o bem ou a 
prestar o serviço;

Or.fr

Alteração 606
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

d-A) O sistema de tratamento das 
reclamações, bem como o endereço 
geográfico do comerciante ou do 
comerciante em nome de quem actua, e o 
endereço geográfico onde o consumidor 
deve apresentar a sua queixa;

Or.en

Alteração 607
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) A possibilidade de aceder a 
mecanismos de recurso apropriados, 
incluindo o recurso colectivo e sistemas 
alternativos de resolução de litígios.

Or.en

Alteração 608
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução,
se aplicável;

e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução e as condições e 
procedimentos para o exercício desse 
direito, incluindo os eventuais custos de 
devolução dos bens, nos termos do anexo 
I;

Or.en
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Alteração 609
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

(e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução e, se aplicável, as 
condições e modalidades de exercício 
desse direito em conformidade com o 
anexo I, incluindo o prazo de resolução e 
o nome e endereço do comerciante ao 
qual a resolução deve ser comunicada;

Or.fr

Justificação

Importa que os consumidores disponham de informações sobre o direito de resolução e as 
modalidades de exercício do mesmo, mas também sobre a ausência deste direito para 
determinados tipos de bens ou serviços.

Alteração 610
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

(e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução e, se aplicável, as 
condições de exercício desse direito;

Or.fr

Alteração 611
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

e) A existência ou a inexistência de um 
direito de resolução, bem como as 
condições e procedimentos para o 
exercício desse direito, incluindo os 
eventuais custos de devolução dos bens, se 
aplicável;

Or.en

Alteração 612
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

(e) Quando exista um direito de resolução, 
as condições, o prazo e o processo de 
exercício desse direito; para este efeito, o 
comerciante pode utilizar o modelo de 
instruções relativas à resolução e o 
modelo de formulário de resolução 
referidos no Anexo I, partes A e B, 
respectivamente, ou qualquer outra 
declaração claramente redigida; se o 
comerciante informa o consumidor 
utilizando o modelo de instruções 
relativas à resolução previsto no Anexo I, 
parte A, satisfaz estes requisitos de 
informação;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 75.
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Alteração 613
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução,
se aplicável;

e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução e as condições e 
procedimentos para o exercício desse 
direito, incluindo os eventuais custos de 
devolução dos bens, nos termos do anexo 
I;

Or.en

Alteração 614
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável, as condições, o prazo e o 
procedimento para o exercício desse 
direito, com a informação de que o 
consumidor poderá ter de pagar os custos 
razoáveis do comerciante, nos termos do 
n.º 2 do artigo 17.º, se decidir usar o 
direito de resolução após ter efectuado um 
pedido nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 10.º ou da alínea a) do n.º 4 do 
artigo 11.º.

Or.en

Alteração 615
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração

(e) A existência de um direito de 
resolução, se aplicável;

(e) Quando exista um direito de resolução, 
as condições, o prazo e o processo de 
exercício desse direito; para este efeito, o 
comerciante pode utilizar o modelo de 
instruções relativas à resolução e o 
modelo de formulário de resolução 
referidos no Anexo I, partes A e B, 
respectivamente, ou qualquer outra 
declaração claramente redigida; se o 
comerciante informa o consumidor 
utilizando o modelo de instruções 
relativas à resolução previsto no Anexo I, 
parte A, satisfaz estes requisitos de 
informação;

Or.de

Justificação

A utilização de um formulário-modelo representa uma grande simplificação, sobretudo para 
as PME, e evita litígios quanto aos requisitos relativos ao direito de rescisão. Por razões de 
segurança jurídica, é importante que os comerciantes possam estar seguros de que 
forneceram as informações adequadas ao utilizar o modelo.

Alteração 616
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução,
se aplicável;

e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução e as condições e 
procedimentos para o exercício desse 
direito, incluindo os eventuais custos de 
devolução dos bens, nos termos do anexo 
I;

Or.en
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Justificação

Não creio que baste dizer aos consumidores que têm o direito de resolução. Deve ser 
igualmente dito aos consumidores o que tal significa na prática e, mais concretamente, como 
exercer efectivamente esse direito. Muitos consumidores começam por se informar sobre os 
seus direitos junto do comerciante, pelo que é importante que os comerciantes sejam 
obrigados a fornecer informações completas no ponto de venda. Se este pormenor adicional 
não for indicado, existe um risco considerável de que os consumidores não saibam como e/ou 
quando devem exercer o seu direito de resolução. Em consequência, este direito fundamental 
pode ficar enfraquecido.

Alteração 617
Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

e) A existência ou a ausência de um 
direito de resolução;

Or.en

Alteração 618
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma clarificação relativamente a 
quem deve suportar os custos da 
devolução dos bens após a resolução, se 
aplicável;

Or.en

Alteração 619
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

e-B) Informação sobre as garantias 
financeiras para efeitos de reembolso de 
pagamentos antecipados, em caso de 
resolução ou anulação;

Or.en

Alteração 620
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Quando não exista direito de 
resolução devido a um pedido expresso de 
execução do serviço durante o prazo de 
resolução, em conformidade com o artigo 
19.º, a informação de que o consumidor 
não poderá beneficiar de um direito de 
resolução em resultado desse pedido;

Or.fr

Justificação

Para que a escolha do consumidor seja informada, é necessário que este esteja consciente, 
antes de fazer essa escolha, das consequências de um eventual pedido de execução de um 
serviço durante o prazo de resolução, ou seja, da sua impossibilidade de exercer 
posteriormente o seu direito de resolução. 

Alteração 621
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A data-limite em que o comerciante 
se compromete a entregar o bem ou a 
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prestar o serviço;

Or.fr

Justificação

A indicação de uma data-limite de entrega é uma informação importante que contribui para 
uma boa informação dos consumidores.

Alteração 622
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) Informação sobre as garantias 
financeiras para efeitos de reembolso de 
pagamentos antecipados, em caso de 
resolução ou rescisão do contrato.

Or.en

Alteração 623
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-B) Se aplicável, a indicação de quem 
deve suportar os custos da devolução dos 
bens após a resolução;

Or.en

Alteração 624
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) Quando não é aplicável o direito de 
resolução, em conformidade com o artigo 
19.º, a informação de que o consumidor 
não beneficiará do direito de resolução;

Or.fr

Justificação

Importa que os consumidores disponham de informações sobre o direito de resolução e as 
modalidades de exercício do mesmo, mas também sobre a ausência deste direito para 
determinados tipos de bens ou serviços.

Alteração 625
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(e-B) A data-limite em que o comerciante 
se compromete a entregar o bem ou a 
prestar o serviço;

Or.fr

Justificação

A indicação de uma data-limite de entrega é uma informação importante que contribui para 
uma boa informação dos consumidores. Permite igualmente adaptar a transacção à natureza 
do bem ou do serviço proposto.

Alteração 626
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

(e-B) A impossibilidade de o consumidor 
exercer o direito de resolução quando 
solicita a execução do serviço durante o 
período de resolução;

Or.fr

Justificação

A afirmação da impossibilidade de o consumidor exercer o direito de resolução quando 
solicita a execução do serviço durante o período de resolução constitui igualmente uma 
informação importante para o consumidor;

Alteração 627
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) Uma clarificação relativamente a 
quem deve suportar os custos da 
devolução dos bens após a resolução, se 
aplicável;

Or.en

Alteração 628
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-B) Informação sobre as garantias 
financeiras para efeitos de reembolso de 
pagamentos antecipados, em caso de 
resolução ou anulação;

Or.en
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Alteração 629
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-C) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;

Or.en

Alteração 630
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A existência de serviços pós-venda e de 
garantias comerciais, assim como as suas 
condições, se aplicável;

Suprimido

Or.de

Alteração 631
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A existência de serviços pós-venda e de 
garantias comerciais, assim como as suas 
condições, se aplicável;

(f)  Para além de um aviso da existência 
de uma garantia legal de conformidade 
para os bens, a existência de serviços pós-
venda e de garantias comerciais, assim 
como as suas condições, se aplicável;

Or.fr
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Alteração 632
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A existência de serviços pós-venda e de 
garantias comerciais, assim como as suas 
condições, se aplicável;

(f) Para além de um aviso da existência de 
uma garantia legal de conformidade para 
os bens, a existência de serviços pós-venda 
e de garantias comerciais, assim como as 
suas condições, se aplicável;

Or.fr

Justificação

É importante lembrar que existe uma garantia legal de conformidade para os bens.

Alteração 633
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-A) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;

Or.en

Alteração 634
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-A) Se aplicável, a existência e as 
condições do serviço pós-venda, bem 
como as garantias comerciais;
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Or.en

Alteração 635
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f-B) Se aplicável, a existência de um 
código de conduta e a forma de recorrer 
ao mesmo;

Or.en

Alteração 636
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo ou renovável 
automaticamente, as condições para a sua 
resolução;

Or.en

Alteração 637
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo ou renovável 
automaticamente, as condições para a sua 
resolução;

Or.en
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Alteração 638
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

(g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

(g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução, sempre que devam 
ser acordadas condições que se afastem 
das disposições legais;

Or.de

Justificação

Não cabe às empresas fornecer informações sobre disposições legais gerais, nomeadamente 
no âmbito de contratos transfronteiriços celebrados ao abrigo do Regulamento Roma I, em 
que é aplicável a legislação do Estado de domicílio/residência habitual do consumidor. O 
comerciante só deve ser obrigado a prestar informações quando, no contexto das 
transacções, pretenda aplicar condições que se afastem das disposições legais.

Alteração 639
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo ou renovável 
automaticamente, as condições para a sua 
resolução;

Or.en

Alteração 640
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 
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Texto da Comissão Alteração

(g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

(g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo ou de 
renovação automática, as condições para a 
sua resolução;

Or.fr

Alteração 641
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo, as condições 
para a sua resolução;

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 
se o contrato for sem termo ou renovável 
automaticamente, as condições para a sua 
resolução e a forma de o fazer;

Or.en

Alteração 642
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A duração mínima das obrigações dos 
consumidores decorrentes do contrato, se 
aplicável;

Suprimido

Or.de

Alteração 643
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea i) 



PE450.954v01-00 238/250 AM\836026PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

i) A obrigação de o consumidor pagar um 
depósito ou apresentar outras garantias 
financeiras a pedido do comerciante e as 
correspondentes condições.

Suprimido

Or.de

Alteração 644
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-A) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva;

Or.en

Alteração 645
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-B) Se a outra parte é um consumidor no 
caso de um contrato celebrado através de 
um intermediário;

Or.en

Alteração 646
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-C) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

i-C) O prazo durante o qual a oferta se 
mantém;

Or.en

Alteração 647
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-D) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-D) A aplicação de medidas de protecção 
técnica para produtos digitais, se 
aplicável;

Or.en

Justificação

Os consumidores necessitam de receber informações suficientes e claras sobre as restrições à 
utilização dos produtos digitais adquiridos.

Alteração 648
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea i-E) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-E) A interoperabilidade dos produtos 
digitais com equipamentos e programas 
informáticos de que o comerciante tenha 
ou possa razoavelmente ter conhecimento, 
incluindo qualquer falta de 
interoperabilidade;

Or.en
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Justificação

A interoperabilidade é um meio importante para assegurar o bem-estar do consumidor no 
ambiente digital. Ao comprar produtos digitais, interessa ao consumidor a capacidade de 
permutação de dados entre programas e equipamentos informáticos, bem como a capacidade 
de utilizar os produtos digitais num dispositivo da sua escolha.

Alteração 649
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(i-A) Se for o caso, a aplicação de 
medidas de protecção técnica para os 
produtos digitais, bem como a 
interoperabilidade destes com os 
equipamentos e programas informáticos, 
em função daquilo que o comerciante 
sabe ou deveria razoavelmente saber 
(incluindo a não interoperabilidade);

Or.fr

Alteração 650
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-A) A interoperabilidade dos produtos 
digitais com equipamentos ou programas 
informáticos, na medida em que o 
comerciante tenha conhecimento deste 
facto, bem como qualquer tipo de 
incompatibilidade.

Or.en
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Alteração 651
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-B) A informação de que o contrato é 
celebrado por um comerciante e de que, 
assim, o consumidor beneficia da 
protecção outorgada pela presente 
directiva;

Or.en

Alteração 652
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-C) A aplicação de medidas de protecção 
técnica para produtos digitais, se 
aplicável;

Or.en

Alteração 653
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-D) O prazo durante o qual a oferta se 
mantém;

Or.en
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Alteração 654
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 1 – alínea i-E) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-E) Se a outra parte é um consumidor, no 
caso de um contrato celebrado por um 
intermediário;

Or.en

Alteração 655
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(i-A) eventualmente, a possibilidade de 
acesso a um mecanismo extra-judicial de 
reclamação e recurso a que o comerciante 
esteja submetido, e o respectivo modo de 
acesso;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 77.

Alteração 656
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-A) A aplicação de medidas de protecção 
técnica para produtos digitais, se 
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aplicável;

Or.en

Alteração 657
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-B) A interoperabilidade dos produtos 
digitais com equipamentos e programas 
informáticos de que o comerciante tenha 
ou possa razoavelmente ter conhecimento, 
incluindo qualquer falta de 
interoperabilidade.

Or.en

Alteração 658
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-A) A aplicação de medidas de protecção 
técnica para produtos digitais, se 
aplicável;

Or.en

Justificação

Referência específica aos produtos digitais. Os consumidores necessitam de receber 
informações suficientes e claras sobre quaisquer restrições à utilização dos produtos digitais 
adquiridos que possam ser ditadas pelo contrato e/ou aplicadas por um sistema tecnológico e 
afectar a funcionalidade do produto de forma contrária às expectativas do consumidor.
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Alteração 659
Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i-B) A compatibilidade dos produtos 
digitais com equipamentos e programas 
informáticos de que o comerciante tenha 
ou possa razoavelmente ter conhecimento, 
incluindo qualquer falta de 
compatibilidade;

Or.en

Justificação

Referência específica aos produtos digitais. As actuais disposições relativas aos requisitos em 
matéria de informação não correspondem às especificidades dos produtos digitais. Ao 
comprar produtos digitais, interessa ao consumidor dispor de informações sobre a 
capacidade de utilizar os produtos digitais num dispositivo ou equipamento da sua escolha, 
bem como de informações sobre a capacidade de permutação de dados entre programas e 
equipamentos informáticos.

Alteração 660
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O comerciante assegura que as 
informações sobre o seu endereço 
geográfico e número de telefone, bem 
como sobre o preço, incluindo impostos e 
taxas, e sobre a existência do direito de 
resolução sejam fornecidas de modo 
facilmente acessível para o consumidor;

Or.en
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Alteração 661
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A aplicação de medidas de protecção 
técnica para produtos digitais, se 
aplicável;

Or.en

Alteração 662
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A interoperabilidade dos produtos 
digitais com equipamentos e programas 
informáticos de que o comerciante tenha 
ou possa razoavelmente ter conhecimento, 
incluindo qualquer falta de 
interoperabilidade.

Or.en

Alteração 663
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das hastas públicas, a 
informação exigida nos termos da alínea 
b) do n.º1 pode ser substituída pelo 
endereço geográfico e pela identidade do 
leiloeiro.

Suprimido

Or.fr
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Justificação

A presente directiva não deve ser aplicada aos contratos celebrados através de hastas 
públicas. Coerência com a alteração ao artigo 3.º, n.º 1-A.

Alteração 664
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não devem 
prever quaisquer outros requisitos 
formais relativos às informações 
normalizadas no tocante à resolução para 
além dos previstos no Anexo I, partes A e 
A-A.

Or.fr

Alteração 665
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 1-A não é aplicável a contratos 
de venda ou de prestação de serviços que 
envolvam transacções quotidianas e em 
que o comerciante tenha de prestar o 
serviço imediatamente após a conclusão 
do contrato.

Or.en

Alteração 666
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não devem 
prever quaisquer outros requisitos no que 
respeita ao teor do modelo de instruções 
relativas à resolução previsto no Anexo I, 
parte A.

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 79.

Alteração 667
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A informação referida no n.º 1 forma 
parte integrante do contrato de venda ou 
do contrato de prestação de serviços.

Suprimido

Or.de

Alteração 668
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. A informação referida no n.º 1 forma
parte integrante do contrato de venda ou do 
contrato de prestação de serviços.

3. A informação referida no n.º 1 é parte 
integrante do contrato de venda ou do 
contrato de prestação de serviços e assume 
a forma de um modelo de formulário 
disponível em todos os Estados-Membros.

Or.en
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Alteração 669
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Incumbe ao comerciante o ónus da 
prova de que forneceu a informação 
requerida no presente artigo.

Or.en

Justificação

É necessário utilizar a inversão do ónus da prova.

Alteração 670
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. A informação fornecida nos termos 
do presente artigo deve ser apresentada 
em termos claros e compreensíveis e ser 
legível.

Or.en

Justificação

O presente artigo deve incluir um requisito de transparência.

Alteração 671
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-C. Caso o comerciante se envolva na 
celebração de contratos de venda ou de 
prestação de serviços com um grupo 
claramente identificável de consumidores 
que sejam especialmente vulneráveis à 
prática comercial ou ao produto 
subjacente, as informações a fornecer ao 
abrigo do presente artigo devem ser 
apresentadas em termos claros e 
compreensíveis para a pessoa média desse 
grupo.

Or.en

Justificação

As necessidades específicas dos consumidores vulneráveis em termos de requisitos de 
informação devem ser tidas em conta.

Alteração 672
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-D. O presente artigo não afecta os 
requisitos em matéria de informação 
impostos aos comerciantes com base em 
legislação comunitária específica.

Or.en

Alteração 673
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 5 – ponto 3-D (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-D. Os Estados-Membros podem não 
adoptar ou manter na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no artigo 5.º da presente 
directiva, nomeadamente sempre que 
impliquem um nível superior ou inferior 
de protecção dos consumidores.

Or.de


