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Alteração 674
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se aplicável, no caso de o 
comerciante celebrar um contrato de 
venda ou de prestação de serviços com um 
grupo de consumidores em evidente 
situação de desvantagem, quer por razões 
de incapacidade mental ou física, quer em 
virtude da idade, e se esta desvantagem 
for perceptível para o comerciante, neste 
caso específico, a informação tem de ser 
clara e compreensível para o consumidor 
médio deste grupo.

Or.en

Alteração 675
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. Este artigo não prejudica os 
requisitos em matéria de informação 
impostos ao vendedor por legislação 
específica da União Europeia.

Or.en

Alteração 676
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 3-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-C. O ónus da prova do cumprimento da 
informação requerida mencionada no n.º 
1 incumbe ao comerciante.

Or.en

Alteração 677
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-C. A informação requerida, que tem de 
ser fornecida de acordo com o presente 
capítulo, tem de ser formulada em termos 
claros e compreensíveis e ser legível.

Or.en

Alteração 678
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-E. O presente artigo não prejudica o 
disposto na Directiva 2000/31/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. de

Alteração 679
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Incumbe ao comerciante o ónus da 
prova de que forneceu a informação 
requerida no presente artigo.

Or.en

Alteração 680
Zuzana Roithová

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, ser 
legível e ter o mesmo tamanho de 
caracteres.

Or.en

Alteração 681
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-C. Quando o comerciante dá início à 
celebração de contratos de venda ou 
prestação de serviços com um grupo 
claramente identificável de consumidores 
particularmente vulneráveis à prática 
comercial ou ao produto dela objecto 
devido a uma enfermidade mental ou 
física, idade ou credulidade, de uma 
forma que se poderia razoavelmente 
esperar que fosse prevista pelo 
comerciante, a informação a fornecer ao 
abrigo deste artigo deve ser apresentada 
em termos claros e compreensíveis para o 



PE452.544v01-00 6/232 AM\836858PT.doc

PT

membro desse grupo considerado 
representativo da média.

Or.en

Alteração 682
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.° 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-D. Este artigo não prejudica os 
requisitos em matéria de informação 
impostos aos comerciantes por legislação 
comunitária específica.

Or.en

Alteração 683
Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que os requisitos em 
matéria de informação referidos no n.º 1 
foram preenchidos pelo comerciante 
quando a informação for fornecida de 
modo a garantir o total esclarecimento do 
consumidor médio, do qual se espera 
observância e circunspecção na 
conclusão de um contrato.

Or.en

Alteração 684
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Salvo quando na presente directiva se 
disponha em contrário, os Estados-
Membros não podem manter nem 
introduzir na sua legislação nacional 
disposições que divirjam das previstas no 
presente capítulo, incluindo disposições 
de carácter mais e menos estrito tendentes 
a assegurar um nível diferente de 
protecção dos consumidores. 

Or.fr

Justificação

São fundidos, como proposto pelo relator, os capítulos II e III. O princípio geral de 
interpretação aplicável ao presente capítulo é o da harmonização máxima, excepto quando
na directiva se preveja o contrário, sobretudo no que respeita ao n.º 4 do artigo 12.º e ao 
artigo 20.º-A. 

Alteração 685
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A

Os Estados-Membros podem, quando tal 
seja necessário para garantir um nível 
mais elevado de defesa dos consumidores, 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no artigo 5.°.

Or.en
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Alteração 686
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir, na sua legislação nacional, 
disposições de natureza mais estrita do 
que as estabelecidas por força do presente 
artigo, com a finalidade de assegurarem 
um nível de protecção mais elevado dos 
consumidores.

Or.fr

Justificação

A presente alteração visa especificar que, no caso do artigo 6.º, é a harmonização mínima a 
que se aplica. 

Alteração 687
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

No caso de o comerciante não cumprir 
qualquer outro requisito em matéria de 
informação nos termos do n.º 1, os 
consumidores podem
a) Evitar o contrato, a menos que, em tais 
circunstâncias, isso não seja razoável;
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ou
(b) Reclamar uma indemnização por 
qualquer prejuízo resultante do não 
cumprimento da obrigação de 
informação.

Or.en

Justificação

É conveniente estabelecer um padrão mínimo para as consequências do não fornecimento de 
informação.

Alteração 688
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes e 
proporcionadas no âmbito do direito dos 
contratos para o incumprimento do 
disposto no artigo 5.°.

Or. de

Justificação

O princípio de proporcionalidade é um princípio jurídico estabelecido no contexto da 
aplicação das regras comunitárias e não deve ser descurado na presente directiva. Importa 
deixar aos Estados-Membros o cuidado de determinar os melhores recursos jurídicos, em 
conformidade com as suas respectivas tradições jurídicas.
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Alteração 689
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
13.º e 42.º, as consequências relativas ao 
incumprimento do disposto no artigo 5.º 
são as determinadas pela legislação 
nacional aplicável. Os Estados-Membros 
devem prever soluções eficazes para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

Or.fr

Alteração 690
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
7.°, n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os 
Estados-Membros devem prever nas 
respectivas legislações nacionais soluções 
eficazes no âmbito do direito dos 
contratos para o incumprimento do 
disposto no artigo 5.°.

2. No caso de o comerciante não cumprir 
qualquer um dos requisitos de informação 
referidos no n.º 1, os consumidores podem

a) Declarar o contrato nulo, a menos que 
isso dê origem a situações inaceitáveis;
b) Reclamar uma indemnização por 
qualquer prejuízo resultante do não 
cumprimento da obrigação de 
informação.

Or.en
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Alteração 691
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
13.º e 42.º, as consequências relativas ao 
incumprimento do disposto no artigo 5.º 
são as determinadas pela legislação 
nacional aplicável. Os Estados-Membros 
devem prever soluções eficazes para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

Or.fr

Justificação

Importa confiar aos Estados-Membros o cuidado de determinarem livremente os diplomas 
que consagrarão as soluções eficazes para todas as infracções ao disposto no artigo 5.º, 
assim como a posição que esses diplomas deverão ocupar no direito nacional.   

Alteração 692
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável. Os Estados-
Membros devem prever nas respectivas 
legislações nacionais soluções eficazes no 
âmbito do direito dos contratos para o 
incumprimento do disposto no artigo 5.°

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.°, 
n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 
relativas ao incumprimento do disposto no 
artigo 5.°, são as determinadas pela 
legislação nacional aplicável.
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Or. de

Justificação

São imprevisíveis as consequências que, na prática, teria obrigar os Estados-Membros a 
preverem “soluções eficazes no âmbito do direito dos contratos” para o incumprimento dos 
requisitos de informação. Deve porém partir-se do princípio de que isso terá consequências 
explosivas, o que só se tornará patente na sequência dos acórdãos do Tribunal de Justiça da 
UE. Cabe evitar a insegurança jurídica resultante disso.

Alteração 693
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Requisitos de informação específicos para 
intermediários
1. Antes da celebração do contrato, o 
intermediário informa o consumidor de 
que actua em nome ou por conta de outro 
consumidor e que o contrato celebrado 
não deve ser considerado como um 
contrato entre um consumidor e um 
comerciante mas, antes, como um 
contrato entre dois consumidores, não 
sendo por esse motivo, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.
2. Presume-se que o intermediário que 
não cumpre a obrigação estabelecida nos 
termos do n.º 1 tenha celebrado o contrato 
no seu próprio nome.
3. O presente artigo não se aplica a hastas 
públicas.

Or.fr
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Alteração 694
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração do contrato, o 
intermediário informa o consumidor de 
que actua em nome ou por conta de outro 
consumidor e que o contrato celebrado 
não deve ser considerado como um 
contrato entre um consumidor e um 
comerciante mas, antes, como um 
contrato entre dois consumidores, não 
sendo por esse motivo, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.

Suprimido

Or.en

Alteração 695
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração do contrato, o 
intermediário informa o consumidor de que 
actua em nome ou por conta de outro 
consumidor e que o contrato celebrado não 
deve ser considerado como um contrato 
entre um consumidor e um comerciante 
mas, antes, como um contrato entre dois 
consumidores, não sendo por esse motivo, 
abrangido pelo âmbito de aplicação da 
presente directiva.

1. Antes da celebração do contrato, o 
intermediário informa o consumidor de que 
actua em nome ou por conta de outro 
consumidor e que o contrato celebrado não 
deve ser considerado como um contrato 
entre um consumidor e um comerciante 
mas, antes, como um contrato entre dois 
consumidores e deverá ser especificado ao 
consumidor que, por essa razão, o 
contrato não é abrangido pelo âmbito de 
aplicação da presente directiva e, portanto, 
que o consumidor não beneficia da 
protecção prevista pela directiva.

Or.el
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Alteração 696
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 7 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não prejudica a 
legislação nacional nos termos da qual 
determinados contratos celebrados através 
de um intermediário são considerados 
contratos entre empresas e consumidores.

Or.en

Justificação

Certos contratos celebrados através de um intermediário podem ser considerados contratos 
entre empresas e consumidores, por exemplo no caso de certas vendas de bens em segunda 
mão e transacções em linha.

Alteração 697
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Capítulo III – título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e para os contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial

Suprimido

Or. de

Alteração 698
Othmar Karas

Proposta de directiva
Capítulo III – título (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Harmonização total orientada

Or. de

Alteração 699
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A

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 a fim de 
garantir um nível diferente de protecção 
dos consumidores.

Or. de

Alteração 700
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 8 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Âmbito de aplicação

Este a capítulo aplica-se aos contratos 
celebrados à distância e aos contratos 
ceados fora do estabelecimento comercial.

Or.fr
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Justificação

A presente alteração resulta da nova focalização dos capítulos II e III da proposta da 
Comissão na informação do consumidor e no direito de resolução para os contratos à 
distância e os celebrados fora dos estabelecimentos comerciais.

Alteração 701
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Este a capítulo aplica-se aos contratos 
celebrados à distância e aos contratos 
ceados fora do estabelecimento comercial.

Suprimido

Or. de

Alteração 702
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 9 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Requisitos de informação dos contratos 
celebrados à distância e dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial
No que respeita aos contratos celebrados 
à distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
deve facultar a seguinte informação, que 
passa a ser parte integrante do contrato:
(a) A informação referida nos artigos 5.° 
e 7.° e, em derrogação ao disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.°, as 
modalidades de pagamento, entrega e 
execução em todos os em casos;
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(b) Sempre que seja aplicável um direito 
de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos 
termos do anexo I;
c) No caso de ser diferente do seu 
endereço geográfico, o endereço 
geográfico do estabelecimento comercial 
do comerciante (e, se aplicável, do 
comerciante em nome de quem actua) 
onde o consumidor possa apresentar as 
suas queixas;
d) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;
e) As possibilidades de resolução amigável 
dos litígios, se aplicável;
(f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Or.fr

Justificação

A presente alteração resulta da nova focalização dos capítulos II e III da proposta da 
Comissão na informação do consumidor e no direito de resolução para os contratos à 
distância e os celebrados fora dos estabelecimentos comerciais.

Alteração 703
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido

Requisitos de informação dos contratos 
celebrados à distância e dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial
No que respeita aos contratos celebrados 
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à distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
deve facultar a seguinte informação, que 
passa a ser parte integrante do contrato:
(a) A informação referida nos artigos 5.° 
e 7.° e, em derrogação ao disposto na 
alínea d) do n.º 1 do artigo 5.°, as 
modalidades de pagamento, entrega e 
execução em todos os em casos;
(b) Sempre que seja aplicável um direito 
de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos 
termos do anexo I;
(c) No caso de ser diferente do seu 
endereço geográfico, o endereço 
geográfico do estabelecimento comercial 
do comerciante (e, se aplicável, do 
comerciante em nome de quem actua) 
onde o consumidor possa apresentar as 
suas queixas;
(d) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;
(e) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;
(f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Or. de

Alteração 704
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos contratos celebrados à 
distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
deve facultar a seguinte informação, que 

No que respeita aos contratos celebrados à 
distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
deve facultar a seguinte informação:
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passa a ser parte integrante do contrato:

Or. de

Alteração 705
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A informação referida nos artigos 5.° e 
7.° e, em derrogação ao disposto na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 5.°, as modalidades 
de pagamento, entrega e execução em 
todos os em casos;

(a) A informação referida nos artigos 5.° e 
7.°;

Or.en

Alteração 706
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A informação referida nos artigos 5.° e 
7.° e, em derrogação ao disposto na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 5.°, as modalidades de 
pagamento, entrega e execução em todos 
os em casos;

(a) A informação referida nos artigos 5.° e 
7.°;

Or.en

Alteração 707
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se for caso disso, a identidade do 
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representante do vendedor no país de 
residência do consumidor;

Or.en

Alteração 708
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se for caso disso, a identidade do 
representante do vendedor no país de 
residência do consumidor;

Or.en

Alteração 709
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) A identidade do representante do 
vendedor no país de residência do 
consumidor, se for caso disso;

Or.en

Alteração 710
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que seja aplicável um direito 
de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos 
termos do anexo I;

Suprimida
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Or.en

Alteração 711
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que seja aplicável um direito 
de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos 
termos do anexo I;

Suprimida

Or.en

Alteração 712
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Sempre que seja aplicável um direito 
de resolução, as condições e as 
modalidades de exercício desse direito nos 
termos do anexo I;

(b) As condições e as modalidades de 
exercício do direito de resolução nos 
termos do anexo I;

Or.en

Alteração 713
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso de ser diferente do seu 
endereço geográfico, o endereço 
geográfico do estabelecimento comercial 
do comerciante (e, se aplicável, do 
comerciante em nome de quem actua) 

Suprimida
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onde o consumidor possa apresentar as 
suas queixas;

Or.en

Alteração 714
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso de ser diferente do seu 
endereço geográfico, o endereço 
geográfico do estabelecimento comercial 
do comerciante (e, se aplicável, do 
comerciante em nome de quem actua) 
onde o consumidor possa apresentar as 
suas queixas;

Suprimida

Or.en

Alteração 715
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;

Suprimida

Or.en

Alteração 716
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) A existência de códigos de conduta e Suprimida
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como podem ser obtidos, se aplicável;

Or.en

Alteração 717
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;

Suprimido

Or. de

Alteração 718
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informação sobre os custos dos 
meios de comunicação;

Or.en

Alteração 719
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Informação sobre os custos dos 
meios de comunicação;

Or.en



PE452.544v01-00 24/232 AM\836858PT.doc

PT

Alteração 720
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

Suprimida

Or.en

Alteração 721
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

Suprimido

Or. de

Justificação

Não se pode esperar que os comerciantes possuam conhecimentos jurídicos sobre todos os 
meios possíveis de resolução de litígios. Além disso, não lhes compete prestar aos 
consumidores informações específicas deste tipo, já que isso compete ao Estado.

Alteração 722
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

Suprimido

Or. de
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Alteração 723
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

(e) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

(e) As possibilidades de mecanismos de 
recurso adequados, incluindo recursos 
colectivos e sistemas de resolução de 
litígios alternativos;

Or.en

Alteração 724
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Suprimida

Or.en

Alteração 725
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Suprimida

Or.en
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Alteração 726
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

(f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Suprimido

Or. de

Alteração 727
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(f-A) No que respeita aos contratos de 
prestação de serviços celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais (incluindo 
quando são fornecidas mercadorias como 
parte da transacção), que o consumidor 
deve pagar ao comerciante um montante 
razoável, calculado de acordo com o n.º 4 
do artigo 17, caso exerça o direito de 
resolução depois de ter apresentado um 
pedido nos termos do n.º 2-A do artigo 
10.°.

Or.en

Alteração 728
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Incumbe ao comerciante o ónus da 
prova de que forneceu a informação 
requerida no presente artigo. 

Or.en

Alteração 729
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 9 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Incumbe ao comerciante o ónus da 
prova de que forneceu a informação 
requerida no presente artigo. 

Or.en

Alteração 730
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Requisitos formais pré-contratuais dos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial

Or.en

Justificação

Os artigos 10 e 11 dizem respeito a obrigações pré-contratuais in contrahendo. As alterações 
destinam-se a clarificar este facto, evitando mal-entendidos no que diz respeito às disposições 
gerais do direito dos contratos dos Estados-Membros relativas à celebração de contratos, 
que não são abrangidas pela presente directiva.
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Alteração 731
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Requisitos formais pré-contratuais 
relativos ao cumprimento das obrigações 
de informação em contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial.

Or.el

Alteração 732
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Requisitos formais pré-contratuais dos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial

Or. de

Alteração 733
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
5.° deve ser prestada ao consumidor na 
nota de encomenda.  A informação será 
ser legível e redigida em termos claros e 
compreensíveis.



AM\836858PT.doc 29/232 PE452.544v01-00

PT

A nota de encomenda inclui o formulário 
com o modelo de resolução previsto no 
anexo I (B). Será transmitida com a 
devida antecedência ao consumidor e, de 
qualquer modo, antes da celebração de 
um contrato fora do estabelecimento 
comercial. Se a nota de encomenda não 
for feita em papel, o consumidor receberá 
cópia da mesma noutro suporte 
duradouro por que opte. Assiste, por 
conseguinte, ao consumidor a 
possibilidade de, em quaisquer 
circunstâncias, requerer um documento 
em suporte papel. 

Or.fr

Justificação

S'agissant des contrats hors établissement, il convient de maintenir la notion d'informations 
reprises sur le bon de commande. Il y lieu par ailleurs d'éviter les situations dans lesquelles le 
professionnel pourrait déclarer avoir répondu à ses obligations d'informations pré-
contractuelles tout en ayant délivré au consommateur un bon de commande que ce dernier ne 
pourrait lire ou déchiffrer correctement car n'étant pas pourvu des instruments adaptés à ce 
type de support. Le consommateur doit en conséquence pouvoir choisir le type de support 
durable, et en tout état de cause toujours pouvoir exiger un document papier.

Alteração 734
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser prestada com a devida 
antecedência no contrato ou através de 
qualquer outro suporte duradouro por 
que opte o consumidor, a fim de 
possibilitar a este último que tome  
conhecimento efectivo da mesma e, de 
qualquer modo, antes de o contrato ser 
celebrado. A informação deve incluir o 
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formulário com o modelo de resolução, 
como previsto no anexo I (B), ser legível e 
redigida em termos claros e 
compreensíveis. 

Or.fr

Alteração 735
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis, incluindo na língua do 
consumidor, e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

Or.el

Alteração 736
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. A informação prevista no artigo 5.º deve 
ser prestada ao consumidor com a devida 
antecedência e, de qualquer modo, antes 
da celebração de um contrato fora do 
estabelecimento comercial, em suporte 
duradouro, em termos claros, 
compreensíveis e de modo legível. A 
informação prestada deve incluir o 
formulário com o modelo de resolução, 
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como previsto no anexo I (B). O 
consumidor escolherá o suporte 
duradouro em que figura a informação, 
assistindo-lhe a possibilidade de requerer, 
em quaisquer circunstâncias, um 
documento em suporte papel.

Or.fr

Justificação

Há que evitar as situações que permitam ao comerciante declarar que cumpriu o dever que 
lhe cabe de prestar informações pré-contratuais mediante entrega ao consumidor de um 
suporte duradouro que este último não possa ler, nem decifrar, por não possuir os meios 
adaptados para o efeito (DVD, CD, etc.).   

Alteração 737
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
5.° deve ser apresentada ao consumidor no 
documento contratual ou noutro suporte 
duradouro, desde que isso seja adequado 
à natureza do contrato.   Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 91.
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Alteração 738
Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário europeu de 
resolução normalizado que se encontra 
previsto no anexo I (B).

Or.fr

Alteração 739
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
5.° deve ser apresentada em tempo útil ao 
consumidor no documento contratual ou 
noutro suporte duradouro, antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato desta natureza ou por uma oferta 
equivalente.  Os contratos celebrados com 
os consumidores devem ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. Se o comerciante informar o 
consumidor do seu direito de resolução 
através de um suporte duradouro em 
conformidade com o modelo de instruções 
relativas à resolução previsto no anexo I
(A), será cumprido o requisito de 
informação nos termos do artigo 5º, nº 1, 
alínea e).
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Or. de

Justificação

A informação deve ser prestada aos consumidores em tempo útil, a fim de que os requisitos 
de informação cumpram o seu objectivo. Além disso, devem continuar a ser possíveis os 
contratos integralmente orais, como os celebrados com artesãos. No contexto do sistema de 
advertências aplicado em alguns Estados Membros, os comerciantes devem beneficiar de 
uma aparente legalidade quando aplicam o modelo de instruções relativas à resolução.

Alteração 740
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis, ser legível e ter o mesmo 
tamanho de caracteres. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

(Esta alteração aplica-se a todo o texto –
em vez de "ser legível" "ser legível e ter o 
mesmo tamanho de caracteres".)

Or.en

Alteração 741
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
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9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

9.° deve ser apresentada atempadamente 
antes da celebração do contrato em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legível.

Or.en

Alteração 742
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.° deve ser prestada sob a forma de texto 
a pedido do consumidor. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

Or. de

Alteração 743
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir, na sua legislação nacional, 
disposições de natureza mais estrita do 
que as estabelecidas por força do presente 
artigo, com a finalidade de assegurarem 
um nível de protecção mais elevado dos 
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consumidores.

Or.fr

Justificação

A presente alteração visa especificar que, no caso do artigo 10.º da presente directiva, é a 
harmonização mínima a que se aplica. 

Alteração 744
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. A devolução da mercadoria dentro do 
prazo de resolução deve, por si só, ser 
considerada uma "declaração claramente 
formulada".

Or.en

Alteração 745
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

Suprimido

Or.fr
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Justificação

É aceitável a supressão da "nota de encomenda", na condição de o consumidor ficar 
habilitado a escolher o suporte duradouro em que figuram as informações e poder requerer, 
em quaisquer circunstâncias, um documento em suporte papel.

Alteração 746
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

Suprimido

Or. de

Alteração 747
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

2. A nota de encomenda é fornecida ao 
consumidor antes da conclusão do 
contrato. No caso de a nota de encomenda 
não ser em papel, o consumidor recebe 
uma cópia da nota de encomenda noutro 
suporte duradouro.

O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar a nota de encomenda.

Or.en
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Alteração 748
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar a nota de encomenda.

Or.fr

Justificação

O único modo de certificar a existência de consentimento expresso do consumidor, quando da 
celebração de um contrato fora do estabelecimento comercial, consiste na exigência da sua 
assinatura na nota de encomenda. 

Alteração 749
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar a nota de encomenda 
que é fornecida antes da conclusão do 
contrato. No caso de a nota de encomenda 
não ser em papel, o consumidor recebe 
uma cópia da nota de encomenda noutro 
suporte duradouro.

Or.en
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Alteração 750
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda que tenha recebido antes da 
conclusão do contrato; no caso de a nota 
de encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

Or.el

Alteração 751
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda e receber uma cópia desta nota 
de encomenda no suporte duradouro que 
escolher.

Or.en

Alteração 752
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Se um consumidor desejar que a 
prestação do serviço tenha início dentro 
do prazo de resolução, deverá apresentar 
ao comerciante um pedido nesse sentido 
num suporte duradouro.

Or.en

Alteração 753
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se um consumidor desejar que a 
prestação dos serviços (incluindo quando 
são fornecidas mercadorias como parte da 
transacção) tenha início dentro do prazo 
de resolução previsto no n.º 1-A do artigo 
12, o comerciante exigirá ao consumidor 
a apresentação de um pedido nesse 
sentido num suporte duradouro.

Or.en

Alteração 754
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2.

Suprimido

Or.en
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Alteração 755
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2.

Suprimido

Or.en

Alteração 756
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2.

Suprimido

Or.fr

Alteração 757
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2.

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais pré-contratuais
para além dos estabelecidos nos n.os 1 e 2.

Or.en

Justificação

Os artigos 10 e 11 dizem respeito a obrigações pré-contratuais in contrahendo. As alterações 
destinam-se a clarificar este facto, evitando mal-entendidos no que diz respeito às disposições 
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gerais do direito dos contratos dos Estados-Membros relativas à celebração de contratos, 
que não são abrangidas pela presente directiva.

Alteração 758
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s 1 e 2.

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais pré-contratuais
para além dos estabelecidos nos n.°s 1 e 2.

Or. de

Justificação

Os artigos 10.° e 11.° cobrem as obrigações pré-contratuais. As alterações clarificam isso, 
evitando mal-entendidos quanto às disposições relativas à celebração de contratos não 
contempladas na directiva.

Alteração 759
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 e 2.

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos no n.º 1.

Or.fr

Justificação

Adaptação, na sequência da supressão do n.º 2.
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Alteração 760
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s 1 e 2.

3. Para o cumprimento das obrigações de 
informação referidas no n.° 1 do artigo 5º, 
os Estados-Membros não podem impor 
requisitos formais adicionais para além dos 
estabelecidos nos n.°s 1 e 2.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 93.

Alteração 761
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s 1 e 2.

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais pré-contratuais 
para além dos estabelecidos no n.º 1.

Or. de

Alteração 762
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Considera-se que os requisitos 
previstos no artigo 10 se encontram 
preenchidos em operações de venda 
repetidas entre o mesmo comerciante e 
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consumidor no âmbito de contratos à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial quando o consumidor teve a 
oportunidade de ver pessoalmente os 
produtos ou serviços objecto da 
transacção ou lhe tiver sido feita uma 
demonstração dos mesmos e se os 
requisitos previstos no artigo 10.° tiverem 
sido observados numa anterior 
transacção.

Or.en

Justificação

As transacções repetidas na venda directa (contratos fora do estabelecimento comercial) 
devem continuar sujeitas às regras aplicáveis aos contratos fora do estabelecimento 
comercial. Esta alteração simplifica a aplicação de um conjunto de disposições legislativas à 
venda directa, tanto aos vendedores como aos seus clientes. Permanece garantido o direito 
de resolução do contrato. Isentar as transacções repetidas das disposições relativas ao 
fornecimento de informação permite que os consumidores recebam informação suficiente 
sobre os seus direitos e que os vendedores directos deixem de suportar elevados encargos 
administrativos. Total harmonização.

Alteração 763
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 10-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A

No que respeita aos contratos de vendas 
subsequentes (à distância ou fora do 
estabelecimento comercial) concluídos 
entre o mesmo comerciante e o mesmo 
consumidor, consideram-se cumpridos os 
requisitos previstos no artigo 10.º nos 
casos em que o consumidor teve a 
oportunidade de ver ou de assistir a uma 
demonstração dos bens ou serviços que 
constituem objecto da transacção, ou nos 
casos em que os requisitos formais 
previstos no artigo 10.º foram cumpridos 
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por ocasião de uma transacção anterior.

Or.it

Alteração 764
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 11-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A

Disposições relativas aos contratos 
celebrados à distância ou fora do 

estabelecimento comercial 
No que respeita aos contratos de vendas 
que sucedem a um primeiro contrato, à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial, concluídos entre o mesmo 
comerciante e o mesmo consumidor, 
consideram-se cumpridos os requisitos 
previstos no artigo 10.º nos casos em que 
o consumidor teve a oportunidade de ver 
pessoalmente ou de assistir a uma 
demonstração dos bens ou serviços que 
constituem objecto da transacção, ou nos 
casos em que os requisitos formais 
previstos no artigo 10.º foram cumpridos 
por ocasião de uma transacção anterior.  

Or.it

Justificação

Le transazioni ripetute nella vendita diretta (contratto negoziato fuori dei locali commerciali) 
dovrebbero essere soggette alle norme applicabili ai contratti negoziati fuori dei locali 
commerciali. Ferma restando la garanzia di recesso, quest’emendamento assicurerebbe 
l’applicazione di un unico insieme di disposizioni sia ai venditori diretti che ai loro clienti. 
Esentare le transazioni ripetute dall’indicare tutte le informazioni obbligatorie dovrebbe, 
inoltre, garantire ai consumatori di ricevere sufficienti informazioni sui propri diritti, 
liberando di fatto gli Incaricati alle Vendite da formalità gravose e da costi non necessari.
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Alteração 765
Cristian Silviu Buşoim, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados à distância

Requisitos formais pré-contratuais dos
contratos celebrados à distância

Or.en

Justificação

Os artigos 10 e 11 dizem respeito a obrigações pré-contratuais in contrahendo. As alterações 
destinam-se a clarificar este facto, evitando mal-entendidos no que diz respeito às disposições 
gerais do direito dos contratos dos Estados-Membros relativas à celebração de contratos, 
que não são abrangidas pela presente directiva.

Alteração 766
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados à distância

Requisitos formais pré-contratuais dos 
contratos celebrados à distância

Or.el

Alteração 767
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados à distância

Requisitos formais pré-contratuais dos 
contratos celebrados à distância
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Or. de

Alteração 768
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista nos artigos 5.º, 7.º e 9.º deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da sua declaração 
contratual, em termos claros e 
compreensíveis e, na medida em que esta 
informação seja disponibilizada por 
escrito, ser legível e adequada aos meios 
de comunicação à distância utilizados e 
estar fácil, directa e permanentemente 
acessível.

Or.en

Justificação

A informação tem de chegar ao consumidor antes de lhe serem impostas quaisquer 
obrigações.

Alteração 769
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor em termos claros e 
compreensíveis, com a devida 
antecedência para permitir ao 
consumidor que tome conhecimento 
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utilizados. efectivo da mesma, e, de qualquer modo, 
antes da celebração do contrato. A 
informação deve ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

Or.fr

Alteração 770
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 5.º deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor com a 
devida antecedência e, de qualquer modo, 
antes da celebração do contrato, em termos 
claros e compreensíveis, e ser legível e 
adequada aos meios de comunicação à 
distância utilizados.

Or.fr

Alteração 771
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista nos artigos 7.° e 9.º deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da declaração 
contratual, em termos claros e 
compreensíveis e de uma forma adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados. A informação deve ser fácil, 
directa e permanentemente acessível.
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Or.en

Alteração 772
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 9.º deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor em tempo 
útil para a celebração do contrato, antes de 
o consumidor ficar vinculado por um 
contrato à distância ou por uma oferta. A 
informação será fornecida em termos 
claros e compreensíveis, incluindo na 
língua do consumidor, e ser legível e 
adequada aos meios de comunicação à 
distância utilizados.

Or.el

Alteração 773
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 5.º deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor com a 
devida antecedência e, de qualquer modo,
antes da celebração do contrato, em termos 
claros e compreensíveis, e ser legível e 
adequada aos meios de comunicação à 
distância utilizados.

Or.fr
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Justificação

Coerente com as alterações 70 e 95 do relator.

Alteração 774
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada
aos meios de comunicação à distância 
utilizados. Os contratos celebrados com os 
consumidores devem ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 5.° deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor em termos
adequados aos meios de comunicação à 
distância utilizados. Os contratos 
celebrados com os consumidores devem 
ser redigidos em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

Or. de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 95.

Alteração 775
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor em tempo oportuno antes da 
celebração do contrato, em termos claros e 
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compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

Or.en

Alteração 776
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 5.° deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor antes da 
celebração do contrato de forma adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados. Se a informação for fornecida 
por escrito, deve ser redigida em termos 
claros e compreensíveis e ser legível.

Or.en

Alteração 777
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada
aos meios de comunicação à distância 
utilizados. Os contratos celebrados com os 
consumidores devem ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.° deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor em tempo útil, antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato à distância ou por uma oferta 
correspondente, em termos adequados  
aos meios de comunicação à distância 
utilizados. Os contratos celebrados com os 
consumidores devem ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
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legíveis.

Or. de

Alteração 778
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se o contrato sujeitar o consumidor à 
obrigação de efectuar um pagamento, o 
comerciante deve exibir ao consumidor 
esta obrigação, clara e proeminentemente, 
antes da declaração contratual do 
consumidor. A encomenda só é 
vinculativa se o consumidor tiver 
confirmado estar ciente desta obrigação.

Or.en

Justificação

A obrigação de efectuar um pagamento só deve ser válida se o consumidor tiver confirmado 
estar ciente desta obrigação.

Alteração 779
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se o objecto do contrato e a urgência 
da sua execução tornarem inteiramente 
inviável a aplicação do n.º 1, a 
informação prevista no artigo 5.º poderá 
ser facultada oralmente, antes da 
celebração do contrato, e confirmada sem 
demora, nos termos do n.º 1.   

Or.fr
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Justificação

 Em determinados casos (abastecimento de água ou de fuelóleo, etc.), o contrato é celebrado 
ao telefone e tem de ser imediatamente executado, devido à natureza intrínseca do serviço 
(ligação à rede de abastecimento de água, entrega de fuelóleo, etc.). O consumidor não pode 
aguardar a recepção das informações antes de celebrar o contrato. As informações 
transmitidas deverão, porém, ser confirmadas a breve trecho, de acordo com o disposto no 
n.º 1 do artigo 11.º. 

Alteração 780
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os contratos em linha que obriguem 
o consumidor a proceder ao pagamento, 
só vincularão o consumidor depois da 
confirmação expressa da informação 
prevista no artigo 5.º, n.º 1 alínea c).

Or.el

Alteração 781
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Lara Comi, Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um contrato à distância de 
prestação de serviços celebrado via 
Internet sujeitar o consumidor à 
obrigação de efectuar um pagamento, o 
consumidor apenas fica vinculado pelo 
contrato, se o comerciante:
a) informou o consumidor em termos 
claros e bem visíveis do preço total, 
incluindo todas as componentes de preços 
afins, e 
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b) configurou o seu sítio Internet de 
forma a que uma encomenda vinculativa 
apenas seja possível depois de o 
consumidor ter confirmado que leu e 
compreendeu a informação prevista na 
alínea a).

Or. de

Alteração 782
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir, na sua legislação nacional, 
disposições de natureza mais estrita do 
que as estabelecidas por força do presente 
artigo, com a finalidade de assegurarem 
um nível de protecção mais elevado dos 
consumidores.

Or.fr

Alteração 783
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se um contrato à distância de 
prestação de serviços celebrado via 
Internet sujeitar o consumidor à 
obrigação de efectuar um pagamento, o 
apenas fica vinculado pelo contrato, se o 
comerciante:
a) informou o consumidor em termos 
claros e bem visíveis do preço total, 
incluindo todas as componentes de preços 
afins, e 
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b) configurou o seu sítio Internet de 
forma a que uma encomenda vinculativa 
apenas seja possível depois de o 
consumidor ter confirmado que leu e 
compreendeu a informação estabelecida 
na alínea a).

Or. de

Justificação

Esta alteração destina-se a aumentar a protecção contra as “armadilhas” na Internet que 
levam vendedores pouco escrupulosos a enganar os consumidores com ofertas aparentemente 
gratuitas, por exemplo, de receitas de cozinha ou de horóscopos, na condição de celebrarem 
um contrato que implica o pagamento de uma importância.

Alteração 784
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se, em conformidade com a legislação 
nacional aplicável, o comerciante telefonar 
ao consumidor para celebrar um contrato à 
distância por telefone, o comerciante deve, 
no início da conversa com o consumidor, 
identificar-se e, se aplicável, identificar a 
pessoa em cujo nome telefona e indicar o 
objectivo comercial da chamada.

Or.en

Justificação

As situações em que o comerciante tenciona celebrar um contrato por telefone devem ser 
restringidas, pois, frequentemente, o consumidor não tem consciência de que está 
efectivamente a concluir um contrato.
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Alteração 785
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se o comerciante contactar o
consumidor por via telefónica para 
celebrar um contrato à distância, deve, no 
início de cada conversa com o consumidor, 
identificar-se e indicar o objectivo 
comercial do telefonema.

Or. de

Justificação

Para conferir um carácter neutro ao texto da directiva e permitir enfrentar o futuro, não cabe 
fazer apenas referência aos telefonemas. Caso contrário, seria necessário clarificar, por 
exemplo, se um telefonema inclui uma mensagem de SMS ou uma mensagem vocal.

Alteração 786
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância:

- deve, no início da conversa ao telefone 
com o consumidor, identificar-se - e, se 
aplicável, referir a identidade da pessoa 
por conta de quem estabelece o contacto 
telefónico - e indicar o objectivo comercial 
do telefonema;
- deve enviar ao consumidor, por escrito 
ou em suporte duradouro, a confirmação 
da sua proposta com toda a informação
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prevista no artigo 5.º. 
-o consumidor só ficará vinculado ao 
contrato por aposição da sua assinatura. 

Or.fr

Justificação

São muitos os consumidores que se dão conta de que ficam vinculados a um contrato na 
sequência de um telefonema de um comerciante sem, contudo, terem dado de forma expressa 
ou esclarecida o seu assentimento, por certas informações terem sido prestadas oralmente e 
de forma rápida num momento de eventual falta de atenção do consumidor. Para obviar a 
este tipo de situações, cumpre estabelecer requisitos adicionais que exijam do comerciante 
que confirme a sua proposta por escrito ou em suporte duradouro, ficando somente o 
consumidor vinculado através da respectiva assinatura. 

Alteração 787
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se o comerciante contactar o 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância por telefone, o comerciante deve, 
no início da conversa com o consumidor, 
identificar-se e, se aplicável, identificar a 
pessoa em cujo nome telefona e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

Or.en

Alteração 788
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
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o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema. O 
assentimento do consumidor ao telefone 
não pode, em caso algum, ser considerado 
como sendo de molde a vinculá-lo de 
forma definitiva. O comerciante deve 
enviar ao consumidor a confirmação da 
sua proposta, por escrito ou no suporte 
duradouro por que opte o consumidor. O 
consumidor só ficará vinculado ao 
contrato por intermédio da sua 
assinatura. 

Or.fr

Justificação

São muitos os consumidores que se dão conta de que ficam vinculados a um contrato na 
sequência de um telefonema de um comerciante durante o qual aceitaram oralmente a 
proposta por este apresentada. Para evitar o risco de abuso que pode ser inerente a estas 
práticas, torna-se indispensável que o comerciante envie ao consumidor a confirmação por 
escrito da proposta visada e que o consumidor só possa ficar vinculado ao contrato por 
intermédio da respectiva assinatura.    

Alteração 789
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e, se aplicável, 
referir a identidade da pessoa por conta 
de quem estabelece o contacto telefónico, 
bem como indicar o objectivo comercial do 
telefonema. O comerciante deve enviar ao 
consumidor uma confirmação da sua 
proposta, por escrito ou em suporte 
duradouro. O consumidor só ficará 
vinculado ao contrato através da sua 
assinatura. 
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Or.fr

Justificação

São muitos os consumidores que se dão conta de que ficam vinculados a um contrato na 
sequência de um telefonema de um comerciante sem, contudo, terem dado de forma expressa 
o seu assentimento. Para obviar a este tipo de situações, cumpre estabelecer um requisito 
adicional, pelo qual se imponha ao comerciante que confirme a sua proposta por escrito, não 
permitindo ao consumidor que fique vinculado de outro modo que não pela sua assinatura. 

Alteração 790
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema.

2. Se o comerciante telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com
o consumidor, identificar-se e indicar o 
objectivo comercial do telefonema. O 
comerciante envia ao consumidor a 
confirmação da oferta num suporte 
duradouro. O consumidor só fica 
vinculado ao contrato depois de o assinar.

Or.en

Alteração 791
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o contrato sujeitar o consumidor à 
obrigação de efectuar um pagamento, o 
comerciante deve exibir ao consumidor 
esta obrigação, clara e proeminentemente, 
antes da declaração contratual do 
consumidor. A encomenda só é 
vinculativa se o consumidor tiver 
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confirmado estar ciente desta obrigação.

Or.en

Alteração 792
Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os sítios de comércio electrónico 
indicarão obrigatoriamente, de forma 
clara e legível, logo na sua página de 
acolhimento, se existem restrições às 
remessas para certos países, 
independentemente da natureza dessas 
restrições, que poderão inclusive estar 
relacionadas com meios de pagamento. 
Os consumidores poderão, a seu pedido, 
obter uma justificação para tais 
restrições.

Or.fr

Alteração 793
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve facultar a informação 
relativa às características principais do 
produto e do preço final, da duração do 
contrato e, se o contrato for por tempo 
indeterminado, as condições de rescisão 
do contrato definidas nos termos das 
alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse 
suporte específico antes da celebração do 
referido contrato. A outra informação 
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adequada nos termos do n.º 1. prevista nos artigos 5.º e 7.º deve ser 
fornecida pelo comerciante ao consumidor 
de forma adequada nos termos do n.º 1 e o 
consumidor deve ser dela informado num 
suporte duradouro antes da celebração do 
referido contrato.

Or.en

Alteração 794
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a), 
b), b-A), c) e g) do n.º 1 do artigo 5.º nesse 
suporte específico antes da celebração do 
referido contrato. A outra informação 
prevista nos artigos 5.° e 7.° deve ser 
fornecida pelo comerciante ao consumidor 
de forma adequada nos termos do n.º 1. O 
consumidor será informado do suporte em 
causa, antes de o contrato ser celebrado. 

Or.fr

(Vide alteração do Deputado Hoang Ngoc que visa criar uma nova alínea b-A) no n.º 1 do 
artigo 5.º.)  

Alteração 795
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar 
nesse suporte específico, antes da 
celebração do referido contrato, a 
informação relativa às características 
principais do produto ou do serviço, ao 
preço final, à duração do contrato e, se o 
contrato for por tempo indeterminado, às 
condições da sua rescisão, nos termos das 
alíneas a), c) e g) do n.º 1 do artigo 5.º. A 
outra informação prevista no artigo 5.º 
deve ser fornecida pelo comerciante ao 
consumidor de forma adequada nos termos 
do n.º 1.

Or.fr

Justificação

Cumpre completar a lista das informações que devem ser prestadas, mesmo que existam 
limitações em termos de espaço ou de tempo, quanto mais não seja quanto à vigência do 
contrato, e, no caso dos contratos por tempo indeterminado, pelo menos as informações 
específicas quanto às condições da sua rescisão, por constituírem elementos essenciais de 
que o consumidor deve dispor antes de fazer a sua escolha com conhecimento de causa.

Alteração 796
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve facultar a informação 
relativa às características principais do 
produto e do preço final, da duração do 
contrato e, se o contrato for por tempo 
indeterminado, as condições de rescisão 
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específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

do contrato definidas nos termos das 
alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse 
suporte específico antes da celebração do 
referido contrato. A outra informação 
prevista nos artigos 5.º e 7.º deve ser 
fornecida pelo comerciante ao consumidor 
de forma adequada nos termos do n.º 1 e o 
consumidor deve ser dela informado num 
suporte duradouro antes da celebração do 
referido contrato.

Or.en

Alteração 797
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar 
nesse suporte específico, antes da 
celebração do referido contrato, a 
informação relativa às características 
principais do produto ou dos serviços, ao 
preço final, à duração do contrato e, no 
caso dos contratos renováveis 
automaticamente, as condições da sua 
rescisão, como previsto nos termos das 
alíneas a), c) e g) do n.º 1 do artigo 5.º. A 
outra informação prevista no artigo 5.º 
deve ser fornecida pelo comerciante ao 
consumidor de forma adequada nos termos 
do n.º 1. O consumidor será informado do 
suporte em causa, antes de o contrato ser 
celebrado. 

Or.fr

Justificação

A presente alteração tem por finalidade completar o texto da Comissão Europeia, 
especificando as outras categorias de informações que o comerciante deve facultar ao 
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consumidor, sempre que o suporte utilizado para celebrar o contrato esteja sujeito a 
limitações de espaço ou de tempo no que respeita à apresentação de informações, 
nomeadamente, quanto à vigência do contrato e às condições de rescisão dos contratos 
renováveis automaticamente. 

Alteração 798
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve facultar a informação 
relativa às características principais dos 
produtos ou serviços, da totalidade do 
preço, da duração do contrato e, se o 
contrato for por tempo indeterminado, as 
condições de rescisão do contrato 
definidas nos termos das alíneas a), c) e g)
do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.º e 7.º deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1 e o 
consumidor deve ser dela informado num 
suporte duradouro antes da celebração do 
referido contrato.

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.

Or.en
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Alteração 799
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação sejam
limitados, o comerciante deve, pelo menos, 
facultar nesse suporte específico, antes da 
celebração do contrato, a informação 
relativa às características principais do 
produto ou dos serviços, ao preço final, à 
duração do contrato e, se este for por 
tempo indeterminado, às condições da sua 
rescisão, como previsto nas alíneas a), c) e 
g) do n.º 1 do artigo 5.º. A outra 
informação prevista no artigo 5.º deve ser 
fornecida pelo comerciante ao consumidor 
de forma adequada nos termos do n.º 1. O 
consumidor será informado do suporte 
visado, antes de o contrato ser celebrado. 

Or.fr

Justificação

A presente proposta completa a redacção apresentada pelo relator, aditando informações 
mínimas respeitantes à duração do contrato e às condições de rescisão, se o contrato for 
celebrado por tempo indeterminado. Trata-se de dois elementos de informação de que o
consumidor deve de imediato tomar conhecimento, a fim de poder fazer a sua escolha de 
forma esclarecida.

Alteração 800
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
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comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a), 
b), c), e) e g) do n.º 1 do artigo 5.º nesse 
suporte específico antes da celebração do 
referido contrato. A outra informação 
prevista no artigo 5.º deve ser fornecida 
pelo comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

Or.en

Alteração 801
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através do 
telefone ou de um suporte em que o espaço 
ou o período para divulgar a informação 
são limitados, o comerciante deve, pelo 
menos, facultar a informação relativa às 
características principais do produto e da 
totalidade do preço definida nos termos das 
alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse 
suporte específico antes da celebração do 
referido contrato. A outra informação 
prevista no artigo 5.º deve ser fornecida 
pelo comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

Or.en

Justificação

The information requirements for distance and off-premises contracts are very extensive. 
Article 11, paragraph 3 foresees that the information requirements can be modified if the 
contract is concluded through a medium which allows limited space or time to display the 
information. Regarding the conclusion of a contract via telephone it is also neither feasible 
nor appropriate to provide all information orally. In this context, providing information about 
the main characteristics of the contract in conjunction with reference to another appropriate 
source of information is a solution that takes the information needs of consumers into 
account. At the same time it does not jeopardize the conclusion of contract via telephone with 
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excessive formal requirements.

Alteração 802
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e 
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.° e 7.° deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve facultar a informação 
relativa às características principais do 
produto e da totalidade do preço, da 
duração do contrato e, se o contrato for 
por tempo indeterminado, as condições de 
rescisão do contrato definidas nos termos 
das alíneas a), c) do e g) n.º 1 do artigo 5.º 
nesse suporte específico antes da 
celebração do referido contrato. A outra 
informação prevista nos artigos 5.° e 7.° 
deve ser fornecida pelo comerciante ao 
consumidor de forma clara, compreensível 
e legível, nos termos do n.º 1. O 
consumidor deve ser informado através 
desse suporte específico antes da 
celebração do contrato ou na altura em 
que é feita a oferta correspondente a esse 
contrato.

Or.en

Alteração 803
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber 
confirmação de todas as informações 
exigidas nos termos das alíneas a) a f) do 
artigo 9.°, em suporte duradouro e em 

Suprimido
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prazo razoável após a celebração de 
qualquer contrato à distância, o mais 
tardar aquando da entrega dos bens ou 
quando tiver início a execução do serviço, 
salvo se a informação já tiver sido dada 
ao consumidor antes da celebração de 
qualquer contrato à distância em suporte 
duradouro.

Or.en

Alteração 804
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber 
confirmação de todas as informações 
exigidas nos termos das alíneas a) a f) do 
artigo 9.°, em suporte duradouro e em 
prazo razoável após a celebração de 
qualquer contrato à distância, o mais 
tardar aquando da entrega dos bens ou 
quando tiver início a execução do serviço, 
salvo se a informação já tiver sido dada 
ao consumidor antes da celebração de 
qualquer contrato à distância em suporte 
duradouro.

Suprimido

Or.en

Alteração 805
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber 
confirmação de todas as informações 
exigidas nos termos das alíneas a) a f) do 
artigo 9.°, em suporte duradouro e em 

Suprimido
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prazo razoável após a celebração de 
qualquer contrato à distância, o mais 
tardar aquando da entrega dos bens ou 
quando tiver início a execução do serviço, 
salvo se a informação já tiver sido dada 
ao consumidor antes da celebração de 
qualquer contrato à distância em suporte 
duradouro.

Or.fr

Alteração 806
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos das alíneas a) a f) do artigo 9.°, em 
suporte duradouro e em prazo razoável 
após a celebração de qualquer contrato à 
distância, o mais tardar aquando da entrega 
dos bens ou quando tiver início a execução 
do serviço, salvo se a informação já tiver 
sido dada ao consumidor antes da 
celebração de qualquer contrato à 
distância em suporte duradouro.

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos das alíneas a) a f) do artigo 9.°, em 
suporte duradouro e em prazo razoável 
após a celebração de qualquer contrato à 
distância, o mais tardar aquando da entrega 
dos bens ou quando tiver início a execução 
do serviço.

Or.fr

Alteração 807
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos das alíneas a) a f) do artigo 9.°, em 
suporte duradouro e em prazo razoável 
após a celebração de qualquer contrato à 

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos das alíneas a) a j) do artigo 5.°, em 
suporte duradouro e em prazo razoável 
após a celebração de qualquer contrato à 
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distância, o mais tardar aquando da entrega 
dos bens ou quando tiver início a execução 
do serviço, salvo se a informação já tiver 
sido dada ao consumidor antes da 
celebração de qualquer contrato à distância 
em suporte duradouro.

distância, o mais tardar aquando da entrega 
dos bens ou quando tiver início a execução 
do serviço, salvo se a informação já tiver 
sido dada ao consumidor antes da 
celebração de qualquer contrato à distância 
em suporte duradouro.

Or.en

Alteração 808
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se um consumidor quiser que a 
prestação do serviço tenha início durante 
o prazo de resolução, apresentará o 
respectivo pedido ao comerciante através 
de um suporte duradouro.

Or.en

Alteração 809
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Para que o contrato à distância seja 
celebrado de forma válida, o consumidor 
deve ter tido a possibilidade de verificar 
todos os detalhes da sua encomenda e o 
respectivo preço final, bem como de 
corrigir eventuais erros, antes de a 
confirmar, expressando, assim, de 
maneira válida, a sua aceitação.

Or.fr
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Justificação

O consumidor que pretenda estabelecer um contrato pela Internet deve ter a possibilidade de 
visualizar a recapitulação da sua encomenda, antes de a efectuar, ficando somente vinculado 
após ter confirmado a recapitulação da encomenda.

Alteração 810
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. No âmbito de um contrato em linha, 
e no intuito de que o contrato seja 
celebrado de forma válida, o consumidor 
deve ter tido a possibilidade de verificar os 
pormenores da sua encomenda e o 
respectivo preço final, bem de corrigir 
eventuais erros, antes de a confirmar com 
a finalidade de expressar a sua aceitação.

Or.fr

Justificação

A presente alteração visa inserir o princípio do "duplo clique", no intuito de possibilitar ao 
consumidor que obtenha uma recapitulação resumida da sua encomenda quando estabeleça 
um contrato através da Internet, a fim de poder verificar a encomenda e corrigir eventuais 
erros.  O consumidor só ficará vinculado após ter confirmado a recapitulação a que se alude.

Alteração 811
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Um contrato comercial pago por via 
electrónica, em que a encomenda do 
consumidor se processa directamente na 
página Internet do comerciante, apenas 
produz efeito se o consumidor, antes de 
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efectuar a encomenda, tiver sido 
notificado pelo vendedor de que essa 
encomenda implica um pagamento e lhe 
tiver transmitido as informações referidas 
no artigo 5.º, n.° 1, alínea c), de forma 
clara e tipograficamente visível, e se o 
consumidor tiver confirmado, numa 
declaração distinta da encomenda, que 
tomou conhecimento dessas informações;

Or. de

Justificação

Vendedores pouco escrupulosos criam sítios Internet em que aliciam os consumidores, 
através de ofertas aparentemente gratuitas, a celebrarem um contrato que implica o 
pagamento de uma importância (“armadilhas” na Internet). A solução proposta visa obviar 
este método comercial. Impede o vendedor de “ocultar” nas condições gerais do contrato ou 
noutro lugar que a sua oferta é contra pagamento. Deste modo, os consumidores ficam 
protegidos contra contratos dúbios. 

Alteração 812
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os suportes duradouros referidos nos 
n.ºs 2 e 4 serão escolhidos pelo 
consumidor.

Or.en

Alteração 813
Catherine Soullie, Constance Le Grip, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. Para que o contrato seja válido, o 
consumidor deve poder verificar todos os 
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detalhes da sua encomenda e o preço total 
antes de dar a sua aprovação final.

Or.en

Alteração 814
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Suprimido

Or.en

Alteração 815
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Suprimido

Or.fr

Alteração 816
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Suprimido
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Or.fr

Alteração 817
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Suprimido

Or.en

Alteração 818
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

Suprimido

Or.en

Justificação

Os Estados-Membros não devem ser impedidos de impor mais requisitos (o n.º 5 tem, 
portanto, de ser suprimido). No Reino Unido, isto pode ter um impacto negativo não 
negligenciável ao nível dos reguladores (em particular da Comissão da Concorrência) ao 
proporem soluções em matéria de informação para resolver casos de prejuízo para o 
consumidor.

Alteração 819
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.os 1 a 4.

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais pré-contratuais
para além dos estabelecidos nos n.os 1 e 4.

Or.en

Justificação

Os artigos 10.° e 11.° cobrem as obrigações pré-contratuais in contrahendo. As alterações 
destinam-se a clarificar este facto, evitando mal-entendidos no que diz respeito às disposições 
gerais do direito dos contratos dos Estados-Membros relativas à celebração de contratos, 
que não são abrangidas pela presente directiva.

Alteração 820
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s1 a 4.

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais pré-contratuais 
para além dos estabelecidos nos n.°s 1 a 4.

Or. de

Justificação

Os artigos 10.° e 11.° cobrem as obrigações pré-contratuais. As alterações clarificam isso, 
evitando mal-entendidos quanto às disposições relativas à celebração de contratos não 
contempladas na directiva.

Alteração 821
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 5. Os Estados-Membros não podem impor 
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outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s1 a 4.

requisitos formais pré-contratuais para 
além dos estabelecidos nos n.°s 1 a 4.

Or. de

Alteração 822
Andreas Schwab, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s1 a 4.

5. Para o cumprimento das obrigações de 
informação referidas no n.° 1 do artigo 5º, 
os Estados-Membros não podem impor 
requisitos formais adicionais.

Or. de

Alteração 823
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s1 a 4.

5. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.°s1 a 4. As regras dos 
Estados-Membros sobre práticas 
comerciais desleais, designadamente as 
que dão aplicação ao artigo 5.° em 
conjunto com o apêndice 1, n.° 26, da 
Directiva 26/2005/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, não serão 
afectadas.

Or. de

Justificação

É conveniente clarificar que as regras dos Estados-Membros sobre práticas comerciais 
desleais, designadamente as que dão aplicação ao artigo 5.° em conjunto com o apêndice 1, 



PE452.544v01-00 76/232 AM\836858PT.doc

PT

n.° 26, da Directiva 26/2005/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, não serão afectadas. 
Isto garante que as medidas adoptadas pelos Estados-Membros para combater a 
comunicação comercial não solicitada ("cold calling") possam ser mantidas.

Alteração 824
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve dispor de um prazo 
de catorze dias para exercer o direito de 
resolução do contrato celebrado à distância 
ou fora do estabelecimento comercial, 
sem necessidade de indicar qualquer 
motivo.

1. O consumidor deve dispor de um prazo 
de catorze dias, a contar da data da 
celebração do contrato, para exercer o 
direito de resolução de um contrato
celebrado fora do estabelecimento 
comercial ou de prestação de serviços 
celebrado à distância, sem necessidade de 
indicar qualquer motivo.

Or.fr

Alteração 825
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve dispor de um prazo
de catorze dias para exercer o direito de 
resolução do contrato celebrado à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial, sem necessidade de indicar 
qualquer motivo.

1. Excepto quando na presente directiva 
se preconizem disposições em contrário, o
consumidor deve dispor de um período 
para exercer o direito de resolução do 
contrato que expire catorze dias após a 
data de celebração do contrato.   

Or.fr

Justificação

O período para exercer o direito de resolução do contrato deve ser alvo de uma 
harmonização máxima, tendo simultaneamente em conta certas situações particulares (cf. 
alteração ao n.º 2-A do artigo 12.º).



AM\836858PT.doc 77/232 PE452.544v01-00

PT

Alteração 826
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve dispor de um prazo 
de catorze dias para exercer o direito de 
resolução do contrato celebrado à distância 
ou fora do estabelecimento comercial, sem 
necessidade de indicar qualquer motivo.

1. O consumidor deve dispor de um prazo 
de trinta dias para exercer o direito de 
resolução do contrato celebrado à distância 
ou fora do estabelecimento comercial, sem 
necessidade de indicar qualquer motivo.

Or.el

Alteração 827
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salvo disposição em contrário, o 
prazo de resolução é contado a partir do 
dia da celebração do contrato ou do dia 
em que o consumidor receber um 
exemplar do contrato assinado num 
suporte duradouro, se esse não for o dia 
da celebração do contrato.

Or.de

Alteração 828
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso de um contrato de venda, o 
prazo de resolução tem início no dia da 
entrega dos bens, se estiverem 
preenchidos os requisitos previstos no 
artigo 9. Se os bens forem entregues 
separadamente, o prazo para exercer o 
direito de resolução deve ter início logo 
que seja entregue cada um dos bens. 
Quando um bem for entregue em volumes 
ou peças, o prazo para exercer o direito de 
resolução deve ter início logo que seja 
entregue o último volume ou peça.

Or.en

Alteração 829
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. No caso de um contrato de prestação 
de serviços, o prazo para exercer o direito 
de resolução deve ter início no dia da 
celebração do contrato, ou no dia em se 
encontrarem preenchidos os requisitos 
previstos no artigo 9, quando estes sejam 
preenchidos após a celebração do 
contrato, a menos que seja aplicável a 
excepção prevista no n.º 1, alínea a), do 
artigo 19.

Or.en

Alteração 830
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

Suprimido

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.
Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução 
é contado a partir da data da celebração 
do contrato.

Or.en

Alteração 831
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

Suprimido

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
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indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.
Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução 
é contado a partir da data da celebração
do contrato.

Or.en

Alteração 832
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

Suprimido

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.
Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução 
é contado a partir da data da celebração 
do contrato.

Or.en

Alteração 833
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

Suprimido

Or.fr

Ver alteração do Deputado Liem Ngoc ao n.° 1 do artigo 12.°.

Alteração 834
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

Suprimido

Or.fr

Alteração 835
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora do 2. No caso dos contratos celebrados fora do 
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estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em que 
o consumidor assinar a nota de encomenda 
ou, nos casos em que a nota de encomenda 
não seja em papel, quando o consumidor 
receber um exemplar da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em que 
o consumidor assinar a nota de encomenda 
ou, nos casos em que a nota de encomenda 
não seja em papel, quando o consumidor 
receber um exemplar da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro por 
que opte.

Or.fr

Alteração 836
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em que 
o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

No caso dos contratos celebrados à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial relativamente ao fornecimento 
de bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, distinto do transportador e 
indicado pelo consumidor, adquira a 
posse material dos bens solicitados.

Se os bens forem entregues em diversas 
peças ou elementos, o prazo para exercer 
o direito de resolução tem início no dia 
em que o consumidor ou um terceiro, 
distinto do transportador e indicado pelo 
consumidor, adquira a posse material do 
primeiro envio parcial.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 98.
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Alteração 837
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em que 
o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

No caso dos contratos celebrados à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial relativamente ao fornecimento 
de bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, distinto do transportador e 
indicado pelo consumidor, adquira a 
posse material dos bens solicitados. Se os 
bens forem entregues em diversas peças 
ou elementos, o prazo para exercer o 
direito de resolução tem início no dia em
que o consumidor ou um terceiro, distinto 
do transportador e indicado pelo 
consumidor, adquira a posse material da 
última peça ou do último elemento.

Or.de

Alteração 838
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

No caso dos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em que 
o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

No caso dos contratos celebrados à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial relativamente ao fornecimento 
de bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador 
indicado pelo consumidor, entre na posse 
dos bens encomendados. Caso os bens 
sejam entregues em diversas peças ou 
elementos, o prazo de resolução é contado 
a partir do dia em que o consumidor ou 
um terceiro, com excepção do 
transportador, indicado pelo consumidor 
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entre na posse da última peça ou do 
último elemento. O início deste prazo 
coincidirá cronologicamente com o 
momento de transferência do risco para o 
consumidor, como definido no artigo 23.º 
da presente directiva. 

Or.el

Justificação

O início do prazo de resolução deve coincidir com o momento de transferência do risco para 
o consumidor.

Alteração 839
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Suprimido

Or.fr

Alteração 840
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 

Suprimido
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de cada um dos bens solicitados.

Or.de

Alteração 841
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Suprimido

Or.el

Alteração 842
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor adquira 
a posse de cada um dos bens solicitados.
Quando a encomenda incidir num bem 
composto de várias partes ou peças, o 
prazo de resolução começará a contar a 
partir da data em que o consumidor 
adquira a posse da última parte ou peça. 

Or.fr
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Alteração 843
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Nos contratos mistos celebrados à 
distância ou fora de um estabelecimento 
comercial, o prazo de resolução é contado 
a partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
do bem em questão, ou do dia em que seja 
prestado o serviço abrangido pelo 
contrato misto (isto é, o dia em que seja 
disponibilizado para utilização) ou, no 
caso de um serviço de longa duração, do 
dia em que tenha início a prestação desse 
serviço (isto é, o dia em que passe a estar 
disponível para utilização).

Or.it

Justificação

Não obstante a alteração proposta pelo Parlamento, continua por esclarecer de que forma se 
deverá proceder nos casos em que os bens tenham sido entregues ao consumidor mas tenham 
que ser activados antes de poderem ser utilizados.

Alteração 844
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados. Em caso 
de obrigações permanentes, o prazo de 
resolução é contado a partir da data da 
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primeira entrega parcial.

Or.en

Justificação

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations, the consumer is already able to examine the product and to determine whether he
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Alteração 845
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso da entrega de um bem composto 
de várias partes ou peças, o prazo de 
resolução é contado a partir da data em 
que o consumidor recebe a última parte 
ou peça. 

Or.en

Alteração 846
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução 
é contado a partir da data da celebração 
do contrato.

Suprimido
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Or.fr

Alteração 847
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução é 
contado a partir da data da celebração do 
contrato.

Salvo disposição em contrário, o prazo de 
resolução é contado a partir da data da 
celebração do contrato.

Or.de

Justificação

Maior harmonização e clareza desta regra geral tanto para o consumidor como para o 
comerciante. 

Alteração 848
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a prestação de serviços 
à distância, o prazo de resolução é contado 
a partir da data da celebração do contrato.

Nos contratos para a prestação de serviços 
à distância ou fora do estabelecimento
comercial, o prazo de resolução é contado 
a partir da data de recepção pelo 
consumidor de uma cópia assinada do 
contrato em suporte duradouro.

Or.el

Alteração 849
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 3 



AM\836858PT.doc 89/232 PE452.544v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos para a prestação de 
serviços à distância, o prazo de resolução é 
contado a partir da data da celebração do 
contrato.

Se os bens forem entregues 
separadamente, o prazo de resolução deve 
ter início logo que seja entregue cada um 
dos bens. Quando um bem for entregue 
em lotes ou peças, o prazo para exercer o 
direito de resolução deve ter início logo 
que seja entregue o último lote ou peça.

Or.en

Alteração 850
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O prazo de resolução termina catorze 
dias após a última das seguintes datas:
a) A data da celebração do contrato;
(b) A data em que a parte titular recebe da 
outra parte informação adequada relativa 
ao direito de resolução; ou
c) Caso o objecto do contrato seja a 
entrega de bens, a data em que os bens 
são recebidos;
d) Caso se trate de um contrato misto 
(tanto bens como serviços), a data em que 
se regista a última operação (entrega do 
bem ou início da prestação do serviço).

Or.en

Justificação

The ability to withdraw from a distance contract or an off-premises contract is a fundamental 
consumer right. It is necessary to enable consumers to withdraw from a contract once they 
have been given the opportunity to sample a good (in the same way as they would be able to 
do on the high street) or from a contract they have been rushed into (for example, by an 
aggressive salesman). It is therefore particularly important that this right is set out fairly, 
clearly, simply and in a way that ensures it will be effective The withdrawal period must be 
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linked to the receipt by the consumer of information from the trader about his right to 
withdraw. Otherwise consumers could lose their right to withdraw before they knew such a
right existed.

Alteração 851
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O prazo de resolução termina catorze 
dias após a última das seguintes datas:
a) A data da celebração do contrato;
b) A data em que a parte titular recebe da 
outra parte informação adequada relativa 
ao direito de resolução;
c) Caso o objecto do contrato seja a 
entrega de bens, a data em que os bens 
são recebidos;
d) Caso se trate de um contrato misto 
(tanto bens como serviços), a data em que 
se regista a última operação (entrega do 
bem ou prestação do serviço).
e) A data em que o consumidor recebe o 
contrato;

Or.en

Justificação

O início do prazo de reflexão deve estar ligado ao cumprimento pelo comerciante dos seus 
deveres de informação.

Alteração 852
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-A. O prazo de resolução termina o mais 
tardar catorze dias após:
a) A data da celebração do contrato;
b) A data em que a parte titular recebe da 
outra parte informação adequada relativa 
ao direito de resolução; ou
c) Caso o objecto do contrato seja a 
entrega de bens, a data em que os bens 
são recebidos;
d) Caso se trate de um contrato misto 
(tanto bens como serviços), a data em que 
se regista a última operação (entrega do 
bem ou prestação do serviço).

Or.en

Alteração 853
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No entanto, no que respeita à venda 
de bens à distância, o período de 
resolução não pode expirar antes de 
catorze dias a contar da data em que o 
consumidor tenha aceite a entrega das 
mercadorias.
Quando uma encomenda feita pelo 
consumidor incidir em vários bens que 
sejam entregues separadamente, o período 
de resolução começará a contar a partir 
da data de entrega de cada bem.  
Se a encomenda incidir num lote 
composto por vários bens ou serviços, o 
período de resolução começará a contar a 
partir do momento em que o consumidor 
tenha aceite a entrega do último elemento 
constitutivo do lote.  
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Or.fr

Justificação

Correlacionada com a alteração ao n.º 1 do artigo 12.º. A redacção ora proposta visa 
simplificar as alterações 98, 99, 100, 101 e 103 do relator. Instaura um princípio de base (o 
prazo começa a contar a partir da celebração do contrato), uma excepção (em matéria de 
venda à distância o prazo começa a contar a partir da entrega) e duas especificações 
respeitantes a situações particulares.

Alteração 854
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos contratos celebrados à distância, 
os Estados-Membros não devem proibir as 
partes de cumprirem as respectivas 
obrigações, tal como previstas na presente 
directiva, durante o prazo de resolução. 
Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o presente 
artigo não prejudica as disposições 
nacionais que estabeleçam um período, 
no interior do prazo de resolução, durante 
o qual não possa ter início a execução do 
contrato.

Or.fr

Justificação

Pour les contrats "hors établissement", pour lesquels les consommateurs peuvent se trouver 
dans une situation particulière d'un point de vue psychologique et pour ce qui est de 
comparer effectivement les articles et les prix, certains Etats membres ont prévu des 
dispositions spécifiques pour protéger des consommateurs, comme par exemple la possibilité 
de conserver, à l'intérieur du délai de rétractation, une période pendant laquelle la fourniture
du bien ou du service ne peut intervenir et le paiement ne peut s'effectuer. Cette règle, posée 
ici pour les contrats "hors établissement", est identique à celle qui a été prévue à l'article 
14.7 de la directive sur le crédit à la consommation. Pour les contrats à distance, maintien du 
texte de la proposition de la Commission.
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Alteração 855
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
proibir as partes de cumprirem as 
respectivas obrigações estabelecidas no 
contrato durante o prazo de resolução.

Suprimido

Or.en

Alteração 856
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
proibir as partes de cumprirem as 
respectivas obrigações estabelecidas no 
contrato durante o prazo de resolução.

Suprimido

Or.fr

Justificação

Em certos casos, a possibilidade de o comerciante entregar os bens antes do termo do 
período de resolução pode transformar o direito de resolução em algo de muito teórico. 
Assim sendo, um consumidor que tenha recebido um bem volumoso, como, por exemplo, um 
sofá, provavelmente hesitará em utilizar o direito de resolução que lhe assiste, se tal tiver 
como pressuposto que deve embalar e expedir de novo o bem, sobretudo se as despesas forem 
a seu cargo.

Alteração 857
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
proibir as partes de cumprirem as 
respectivas obrigações estabelecidas no 
contrato durante o prazo de resolução.

Suprimido

Or.fr

Alteração 858
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
proibir as partes de cumprirem as 
respectivas obrigações estabelecidas no 
contrato durante o prazo de resolução.

Suprimido

Or.en

Alteração 859
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem 
proibir as partes de cumprirem as 
respectivas obrigações estabelecidas no 
contrato durante o prazo de resolução.

Suprimido

Or.en

Alteração 860
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros não devem proibir 
as partes de cumprirem as respectivas 
obrigações estabelecidas no contrato 
durante o prazo de resolução.

4. Nos contratos celebrados à distância, os 
Estados-Membros não podem proibir as 
partes de cumprirem as respectivas 
obrigações, tal como previstas na presente 
directiva, durante o prazo de resolução.
Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o presente 
artigo não prejudica as disposições 
nacionais que estabeleçam um período, 
no interior do prazo de resolução, durante 
o qual a execução do contrato não possa 
ter início.

Or.fr

Justificação

Importa preservar certas disposições no direito dos Estados-Membros que visem proteger os 
consumidores em situação de vulnerabilidade, como, por exemplo, a possibilidade de manter, 
no interior do próprio período de resolução, um período durante o qual não pode ser 
efectuado o fornecimento do bem ou do serviço, nem o pagamento. Esta regra, instituída para 
os contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais, retoma a que é definida pela 
Directiva "crédito ao consumo", no n.º 7 do seu artigo 14.º.

Alteração 861
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem manter 
as disposições nacionais que proíbem as 
partes de cumprir as respectivas 
obrigações durante o prazo aplicável ao 
direito de resolução.

Or.en
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Alteração 862
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem não 
adoptar ou manter as normas que 
ultrapassam as disposições do presente 
artigo, nomeadamente sempre que 
impliquem um nível superior ou inferior 
de protecção dos consumidores.

Or.de

Alteração 863
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros podem, para 
garantir um nível mais elevado de defesa 
do consumidor, manter ou introduzir na 
sua legislação nacional prazos mais 
longos que os previstos na presente 
directiva.

Or.el

Alteração 864
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente

Se o comerciante, em violação do artigo 
5.º, n.º 1, alínea e), e do artigo 10.º, n.º 1, e 
11.º, n.º 4, não facultar ao consumidor a 
informação sobre o direito de resolução 
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prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

(ou sobre o facto de não lhe assistir o 
direito de resolução), o prazo 
correspondente é prorrogado por doze 
meses, a contar da data referida no 
artigo12.º.

Or.fr

Justificação

A informação facultada ao consumidor sobre a existência ou inexistência de um direito de 
resolução constitui um direito fundamental. A prorrogação do prazo de resolução para o 
consumidor deve ser consequente, de modo a ser eficaz em termos de dissuasão.

Alteração 865
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
5.º, n.º 1, alínea h), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, 
não facultar ao consumidor a informação 
sobre o direito de resolução, o 
correspondente prazo expira um ano a 
contar da data especificada no artigo 12.º, 
n.º 2.

Or.en

Alteração 866
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 

Se o comerciante, em violação do artigo 
5.º, n.º 1 e 10.º, n.º 1, não facultar ao 
consumidor a informação sobre o direito de 
resolução, o correspondente prazo expira 
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prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

um ano a contar da data especificada no 
artigo 12.º, n.º 2.

Or.en

Justificação

É demasiado curto o prazo de 3 meses para exercer o direito de resolução, se o comerciante 
não facultar ao consumidor a informação sobre esse direito.

Alteração 867
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente
prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
5.º, n.º 1, alínea e), e do artigo 10.º, n.º 1, e 
11.º, n.º 4, não facultar ao consumidor a 
informação sobre o direito de resolução, o 
prazo correspondente é prorrogado por
três meses, a contar da data referida no 
artigo 12.º.

Or.fr

Justificação

Clarificação e adaptação à numeração conferida pelo relator.

Alteração 868
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 

Se o comerciante, em violação do artigo
5.º, alínea e), n.°1, 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, 
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facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

não facultar ao consumidor a informação 
sobre o direito de resolução, o 
correspondente prazo expira três meses a 
contar do dia que, nos termos do n.º 2 do 
artigo 12.º, seja relevante para o contrato 
em causa.

Or.de

Justificação

O início previsto para o prazo de prescrição prolongaria o período de incerteza por 
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 
revogações complexas, particularmente no caso dos serviços. É conveniente que o prazo seja 
contado a partir do prazo previsto para o direito de resolução estabelecido no artigo 12.°. 

Alteração 869
Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Konstantinos Poupakis, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação dos artigos 
5.º, n.º 1, alínea e), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, 
não facultar ao consumidor a informação 
sobre o direito de resolução, o prazo para o 
exercício deste direito expira um ano a 
contar da data referida no artigo 12.º, n.ºs 
1-A e 2.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 102.
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Alteração 870
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação 
sobre o direito de resolução, o 
correspondente prazo expira três meses a 
contar da data em que o comerciante tenha 
cumprido integralmente as respectivas 
obrigações contratuais.

Se o comerciante não informar o 
consumidor sobre as menções previstas no 
artigo 5.º ou segundo as modalidades 
previstas no artigo 10.º, n.º 1, e no artigo 
11.º, n.º 4, o prazo de resolução é 
prorrogado por três meses, a contar da 
data referida no artigo 12.º.

Or.fr

Justificação

Se, no que respeita às condições de prorrogação do prazo de resolução, nos ativermos aos 
três meses propostos pela Comissão no caso de o comerciante não facultar a informação, 
cumprirá, então, preconizar que as informações em causa devam abarcar todas as 
disposições previstas no artigo 5.º. 

Alteração 871
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais. No caso de obrigações 
permanentes este período terá início no 
dia da primeira entrega parcial.

Or.en
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Justificação

The provisions regarding the starting point of the withdrawal period pose a severe problem 
for contracts where there are continuing obligations (for example, where single editions such 
as an information collection on CD-Rom or a single delivery of a loose-leaf-collection are 
delivered consecutively for the duration of the subscription). In the case of continuing 
obligations the consumer is already able to examine the product and to determine whether he 
likes to be further bound by the contract when he receives the first partial delivery. However, 
according to the current wording of the Commission proposal the withdrawal period for such 
contracts would start with the delivery of the last good. The point of reference for the start of 
the withdrawal period should therefore be the receipt of the first delivery.

Alteração 872
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data
referida no artigo 12.º, n.ºs 1 e 2.

Os Estados-Membros podem não adoptar 
ou manter as normas que ultrapassam as 
disposições do presente artigo, 
nomeadamente sempre que impliquem um 
nível superior ou inferior de protecção 
dos consumidores.

Or.de

Justificação

Esta formulação garante uma harmonização no que diz respeito à data a partir da qual tem 
início o prazo de resolução.
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Alteração 873
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira seis meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Or.en

Justificação

O alargamento do prazo de resolução para um ano (como propõe o relator) parece-me 
exagerado. Nível de harmonização total.

Alteração 874
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo durará indefinidamente a partir  da 
data de celebração do contrato.

Or.el
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Alteração 875
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 13 

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data 
em que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

Se o comerciante, em violação do artigo 5, 
n.º 1, alínea e), e 10.º, n.º 1, não facultar ao 
consumidor a informação sobre o direito de 
resolução, o correspondente prazo expira 
um ano a contar da data especificada no 
artigo 12,2.º, n.º 2.

Or.en

Justificação

De acordo com as actuais regras aplicáveis aos contratos celebrados fora do estabelecimento 
comercial em vigor no Reino Unido, quando não for fornecida aos consumidores informação 
sobre o direito de resolução, este direito vigora indefinidamente. Consequentemente, fixar 
uma duração para o benefício deste direito representa um passo atrás para os consumidores 
do Reino Unido. No entanto, concordamos que a fixação de um prazo é benéfica em termos 
de segurança jurídica, razão pela qual propomos o compromisso de um ano, que 
consideramos compatível com a recente directiva relativa à utilização a tempo parcial de 
bens imóveis (timeshare).

Alteração 876
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando-lhe uma declaração em suporte 
duradouro redigida por si ou utilizando o 
modelo de formulário de resolução previsto 
no anexo I (B).

Antes de expirar o prazo de resolução, o
consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato 
através de um suporte duradouro. Para 
isso, o consumidor deve utilizar o modelo 
de formulário de resolução previsto no 
anexo I (B) ou qualquer outra declaração 
claramente formulada num suporte 
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duradouro.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Or.en

Alteração 877
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, enviando-lhe uma declaração em 
suporte duradouro redigida por si ou 
utilizando o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B).

1. O consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, enviando-lhe, em suporte 
duradouro, quer o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B), quer 
uma declaração redigida em termos 
inequívocos.

Or.fr

Alteração 878
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando lhe uma declaração em suporte 
duradouro redigida por si ou utilizando o 
modelo de formulário de resolução previsto 
no anexo I (B).

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando-lhe uma declaração redigida por 
si ou utilizando o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B). A 
devolução do objecto de um contrato 
antes de expirar o período de resolução é 
considerada uma declaração de 
resolução;

Or.en
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Alteração 879
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando lhe uma declaração em suporte 
duradouro redigida por si ou utilizando o 
modelo de formulário de resolução previsto 
no anexo I (B).

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando-lhe uma declaração redigida por 
si ou utilizando o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B). A 
devolução do objecto de um contrato 
antes de expirar o período de resolução é 
considerada uma declaração de 
resolução;

Or.en

Justificação

O exercício do direito de resolução ficaria comprometido se fossem impostos requisitos 
demasiado formais para o exercício desse direito.

Alteração 880
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, enviando-lhe uma declaração em 
suporte duradouro redigida por si ou 
utilizando o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B).

1. O consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, enviando-lhe uma declaração em 
suporte duradouro redigida em termos 
inequívocos ou utilizando o modelo de 
formulário de resolução previsto no anexo 
I (B).

Or.fr
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Justificação

É importante sublinhar que, se o consumidor não utilizar o modelo de formulário de 
resolução do contrato, tal como previsto pela directiva, deve comunicar a sua decisão de 
resolução ao comerciante em termos inequívocos.

Alteração 881
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato,
enviando-lhe uma declaração em suporte 
duradouro redigida por si ou utilizando o 
modelo de formulário de resolução previsto 
no anexo I (B).

Antes de decorrido o prazo de resolução 
nos termos do artigo 12.°, o consumidor 
deve informar o comerciante da sua 
decisão de resolver o contrato, utilizando 
um suporte duradouro. O consumidor 
pode, para o efeito, utilizar o modelo de 
formulário de resolução previsto no anexo 
I (B), apresentar uma declaração redigida 
em termos claros ou devolver os bens ao 
comerciante.

Or.de

Justificação

O exercício do direito de resolução deve ser o mais simples e menos burocrático possível 
para o consumidor.

Alteração 882
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato, 
enviando lhe uma declaração em suporte 
duradouro redigida por si ou utilizando o 
modelo de formulário de resolução previsto 

Antes de decorrido o prazo de resolução, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da sua decisão de resolver o contrato. Com 
este fim em vista, o consumidor deve:
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no anexo I (B).
a) Ou utilizar o modelo de resolução 
previsto no anexo I (B);
b) ou redigir uma declaração claramente 
formulada e em suporte duradouro.

Or.en

Justificação

Visa uma harmonização plena.

Alteração 883
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Suprimido

Or.en

Alteração 884
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Suprimido

Or.en
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Alteração 885
Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo europeu de 
formulário de resolução.

Or.fr

Alteração 886
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a isto.

Or.de

Justificação

De um modo geral, os Estados-Membros não devem ser autorizados a impor quaisquer 
outros requisitos quanto à forma do direito de resolução.

Alteração 887
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Além disso, no caso da prestação de 
serviços em linha, se estes previrem um 
meio de resolução através do próprio 
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serviço, o consumidor deve ter a 
possibilidade de utilizar esse meio.

Or.en

Justificação

No caso da prestação de serviços em linha, se estes previrem um meio de resolução através 
do próprio serviço, o consumidor deve ter a possibilidade de utilizar esse meio. Isto é 
referido no considerando 29 mas não no corpo da directiva. Nível de harmonização total.

Alteração 888
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Sandra Kalniete, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Antes de decorrido o prazo de 
resolução, o consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato. Para o efeito, o consumidor 
pode:
a) utilizar o modelo de formulário de 
resolução previsto no Anexo I (B) ou 
apresentar uma declaração redigida em 
termos claros num suporte duradouro, ou  
b) devolver os bens ao comerciante.
Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 104.
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Alteração 889
Iliana Ivanova

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para além 
das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para além 
das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato, em qualquer caso, o mais tardar 
um dia útil a contar da data de 
apresentação do formulário de resolução.

Or.en

Alteração 890
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para 
além das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

2. Se o comerciante facultar ao 
consumidor, no caso de contratos à 
distância celebrados via Internet, o 
preenchimento electrónico e a apresentação 
do modelo de formulário para resolução 
através do sítio Internet do comerciante, 
este deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

Or.en
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Alteração 891
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para 
além das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, se o comerciante facultar ao 
consumidor o preenchimento electrónico e 
a apresentação do modelo de formulário 
para resolução através do sítio Internet do 
comerciante, o comerciante deve avisar 
imediatamente o consumidor, por correio 
electrónico, da recepção do pedido de 
resolução do contrato.

Or.en

Alteração 892
Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para além 
das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para além 
das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo
europeu de formulário para resolução 
através do sítio Internet do comerciante.
Nesse caso, o comerciante deve avisar 
imediatamente o consumidor, por correio 
electrónico, da recepção do pedido de 
resolução do contrato.

Or.fr
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Alteração 893
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O comerciante pode aceitar a 
informação da resolução por quaisquer 
outros meios, além dos referidos no n.º 1 e 
no n.º 2. Ao fazê-lo, o comerciante deve 
acusar a recepção dessa informação em 
suporte duradouro.

Or.en

Alteração 894
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. As partes reembolsarão 
integralmente os serviços que cada uma 
tiver prestado à outra em consequência da 
resolução.
(Esta é uma referência, em termos de 
efeitos legais, aos efeitos gerais da 
resolução.)

Or.de

Alteração 895
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar 
qualquer a pagamento recebido do 
consumidor no prazo de 30 dias a contar 

Suprimido
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da data em que receba a comunicação da 
decisão de resolução.

Or.it

Alteração 896
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor sem 
demora e, em qualquer caso, o mais 
tardar no prazo de 30 dias a contar da data 
em que receba a comunicação da decisão 
de resolução. O reembolso efectua-se, em 
princípio, por qualquer meio de 
pagamento. No entanto, o consumidor 
que tenha exercido o seu direito de 
resolução pode, sob proposta do 
comerciante, optar por outra modalidade 
de reembolso.

Or.fr

Justificação

Esta alteração visa impedir a prática que consiste em propor sistematicamente notas de 
crédito ao consumidor, a título de reembolso, e cuja consequência é vincular de novo o 
consumidor ao comerciante. São obviamente possíveis excepções se o consumidor estiver de 
acordo com esta forma de reembolso.

Alteração 897
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar
qualquer a pagamento recebido do 

1. O comerciante reembolsa ao 
consumidor qualquer pagamento a que 
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consumidor no prazo de 30 dias a contar 
da data em que receba a comunicação da 
decisão de resolução.

este tenha direito no prazo de 30 dias a 
contar da data em que receba a 
comunicação da decisão de resolução, 
excepto no caso dos contratos de venda 
em que o comerciante, nos termos do n.° 
1-A e do artigo 17.°, pode reter o 
reembolso até ter recebido ou recolhido os 
bens.

Or.de

Justificação

A actual redacção da directiva é ambígua. Não é claro se o reembolso deve ter lugar no 
prazo de 30 dias, independentemente de o consumidor ter cumprido a sua obrigação de 
devolver os bens. A obrigação de o comerciante reembolsar os pagamentos efectuados pelo 
consumidor deve ser tratada de forma distinta da obrigação de devolver os bens.

Alteração 898
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor o 
mais rapidamente possível e, o mais 
tardar, no prazo de 15 dias a contar da data 
em que receba a notificação da decisão de 
resolução.

Or.fr

Alteração 899
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor, 
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prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

incluindo os eventuais custos de entrega, 
sem demora indevida e, em qualquer caso, 
o mais tardar 30 dias a contar da data em 
que receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or.en

Alteração 900
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor, 
incluindo os eventuais custos de entrega, 
sem demora e, em qualquer caso, o mais 
tardar 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or.en

Justificação

Quando o consumidor tiver pago a entrega, o exercício do direito de resolução deve implicar 
também o reembolso do montante pago pela devolução do bem ao comerciante.

Alteração 901
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar 
qualquer a pagamento recebido do 
consumidor no prazo de 30 dias a contar 
da data em que receba a comunicação da 
decisão de resolução.

1. O comerciante deve devolver ao 
consumidor a totalidade das somas pagas, 
sem demora e, o mais tardar, no prazo de
15 dias a contar da data em que receba a
notificação da decisão de resolução. O 
reembolso efectua-se por qualquer meio 
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de pagamento acordado com o 
consumidor.

Or.fr

Justificação

É importante permitir que o consumidor seja reembolsado o mais depressa possível e num 
prazo mais curto do que o proposto pela Comissão (15 dias em vez de um mês). O 
consumidor não deve ficar sujeito ao meio de pagamento imposto pelo comerciante (por 
exemplo, o pagamento em cupões de compra); o meio de pagamento deve, por conseguinte, 
ser decidido de comum acordo com o consumidor.

Alteração 902
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar 
qualquer a pagamento recebido do 
consumidor no prazo de 30 dias a contar 
da data em que receba a comunicação da 
decisão de resolução.
.

1. O comerciante deve reembolsar todos os 
pagamentos recebidos do consumidor sem 
demora e o mais tardar catorze dias a 
contar da data em que receba a 
comunicação da decisão de resolução.

Or.el

Alteração 903
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor sem 
demora e, o mais tardar, no prazo de 15
dias a contar da data em que receba a
notificação da decisão de resolução. O 
reembolso efectua-se por qualquer meio 
de pagamento. No entanto, o consumidor 
que tenha exercido o seu direito de 
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resolução pode, sob proposta do 
comerciante, optar por outra modalidade 
de reembolso.

Or.fr

Justificação

A fim de evitar a prática que consiste em propor sistematicamente notas de crédito ao 
consumidor, a título de reembolso, e cuja consequência é vincular o consumidor ao 
comerciante, é imperativo inserir no mecanismo uma regra de princípio que mencione que o 
reembolso pode ser efectuado por qualquer meio de pagamento. Pode ser feita uma excepção 
a esta regra se o consumidor manifestar o seu acordo no sentido de ser utilizado uma 
diferente forma de reembolso.

Alteração 904
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor, 
incluindo os custos de entrega, sem 
demora indevida e, em qualquer caso, o 
mais tardar 30 dias a contar da data em 
que receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or.en

Justificação

Quando um consumidor resolve um contrato, isto deve implicar também a obrigação do 
consumidor de devolver o bem e uma obrigação concomitante do comerciante de devolver 
todo o dinheiro recebido. Não é justo nem razoável permitir que o comerciante retenha o 
pagamento até à recepção dos bens.

Alteração 905
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor sem 
demora, assim que receba a comunicação 
da decisão de resolução

Or.de

Justificação

Não existe razão óbvia que justifique que se conceda ao comerciante um prazo de 14 dias a 
contar da data em que receba a comunicação da decisão de resolução para efectuar o 
reembolso. Uma vez que os serviços não podem ser reembolsados, a recepção da declaração 
de resolução é neste caso suficiente para dar lugar à obrigação de reembolso.

Alteração 906
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de sete dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or.el

Alteração 907
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar 
qualquer a pagamento recebido do 
consumidor no prazo de 30 dias a contar da 

1. A empresa deve reembolsar todos os 
pagamentos recebidos do consumidor sem 
demora indevida e, em qualquer caso, o 
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data em que receba a comunicação da 
decisão de resolução.

mais tardar 40 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or.en

Alteração 908
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O comerciante não deverá ser
obrigado a reembolsar os custos de envio 
decorrentes da entrega habitual dos bens 
ao consumidor. Se o consumidor tiver 
optado expressamente por uma forma de 
entrega diferente da habitual, o 
comerciante não deve ser obrigado a 
reembolsar os custos adicionais daí 
decorrentes.

Or.it

Justificação

A obrigação de reembolsar todos os custos incorridos pelo consumidor, incluindo os custos 
de envio, poderá dissuadir os comerciantes de participar nas vendas em linha por receio de 
serem obrigados a reembolsar esses custos.

Alteração 909
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos contratos de venda nos quais a 
posse material dos bens tenha sido 
transferida para o consumidor ou, a seu 
pedido, para um terceiro, antes da 
expiração do prazo de resolução, o 
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consumidor deve devolver esses bens ou 
entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar 
do dia em que informar o comerciante da 
sua decisão de resolução do contrato, 
salvo se o próprio comerciante se tiver 
oferecido para recolher os bens.
O consumidor deve apenas suportar o 
custo directo da devolução dos bens, os 
custos de transporte em que o consumidor 
tiver acordado e que decorram da sua 
opção por uma entrega dos bens não 
normalizada, salvo se o comerciante tiver 
concordado em assumir esses custos.

Or.de

Justificação

Zur Klarstellung des Verhältnisses von Artikel 16 und 17 wiederholt dieser Änderungsantrag 
Artikel 17 Abs. 1. Der Zusatz zielt darauf ab, den Fall zu klären, in dem die Lieferkosten im 
Vergleich zum Warenwert unverhältnismäßig hoch sind. Diese Kosten können sich bei 
grenzüberschreitenden Lieferungen sogar noch erhöhen. Kann der Gewerbetreibende die 
Lieferkosten nicht zurückverlangen, so wird sich dies insbesondere für kleine und mittlere 
Unternehmen belastend auswirken. Auch wäre eine volle Rückerstattung der Lieferkosten 
nicht sinnvoll, wenn z.B. der Verbraucher mehrere Waren bestellt, aber nur einen Teil der 
Lieferung zurückgibt. Der Änderungsantrag versucht, dieses Ungleichgewicht zu korrigieren 
indem gewährleistet wird, dass die Lieferkosten dann vom Verbraucher getragen werden 
müssen, wenn dieser eine Lieferart gewählt hat, die von der üblichen Standardlieferung 
abweicht. Müsste der Gewerbetreibende alle Kosten tragen, würde dies die Entwicklung des 
grenzüberschreitenden Handels beeinträchtigen.

Alteração 910
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 

Suprimido
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ocorrer primeiro.

Or.de

Justificação

A primeira parte desta disposição foi parcialmente incluída no artigo anterior. Mas isto não 
se aplica à última parte da frase. Para poder avaliar se houve depreciação de um bem, o 
comerciante tem de o poder examinar materialmente. Por isso, não basta que o consumidor 
apresente prova da devolução do bem.  

Alteração 911
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.fr

Alteração 912
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.en
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Alteração 913
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.en

Justificação

Esta disposição, proposta pela Comissão, não existe actualmente na legislação da UE e 
colocaria o consumidor numa manifesta desvantagem que o poderia desencorajar de exercer 
o seu direito de resolução.

Alteração 914
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.en

Justificação

Quando um consumidor resolve um contrato, isto deve implicar também a obrigação do 
consumidor de devolver o bem e uma obrigação concomitante do comerciante de devolver 
todo o dinheiro recebido. Não é justo nem razoável permitir que o comerciante retenha o 
pagamento até à recepção dos bens.
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Alteração 915
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.it

Alteração 916
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro.

Suprimido

Or.de

Justificação

O n.° 2 deve ser suprimido. Não se afigura apropriado obrigar o consumidor a pagar 
adiantado em caso de resolução. 

Alteração 917
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até ter 
recebido ou ter recolhido os bens, ou até o 
consumidor ter apresentado prova do 
envio dos bens, consoante o que ocorrer 
primeiro.

2. Para os contratos celebrados à distância 
ou fora do estabelecimento comercial 
relativamente ao fornecimento de bens, o 
comerciante pode fazer depender o 
reembolso da devolução dos bens.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 110.

Alteração 918
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até ter 
recebido ou ter recolhido os bens, ou até o 
consumidor ter apresentado prova do envio 
dos bens, consoante o que ocorrer 
primeiro.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or.it

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 919
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até ter 
recebido ou ter recolhido os bens, ou até o 
consumidor ter apresentado prova do envio 
dos bens, consoante o que ocorrer 
primeiro.

2. Para os contratos de fornecimento de 
bens, o comerciante pode reter o reembolso 
até ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova do 
envio dos bens, consoante o que ocorrer 
primeiro, a menos que o próprio 
comerciante se tenha oferecido para 
recolher os bens.

Or.en

Alteração 920
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O comerciante deve suportar o custo da 
devolução dos bens, salvo se o 
consumidor concordar em assumir o 
referido custo.

Or.el

Alteração 921
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 

Nos contratos celebrados à distância ou 
fora de um estabelecimento comercial 
relativos ao fornecimento de bens nos 
quais a posse material dos bens tenha sido 
transferida para o consumidor ou, a seu 
pedido, para terceiro antes da expiração do 
prazo de resolução, o consumidor deve 
devolvê-los ou entregá-los ao comerciante, 
ou a uma pessoa autorizada pelo 
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decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

comerciante a recebê-los, no prazo de 14 
dias a contar do dia em que informar o 
comerciante da sua decisão de resolução do 
contrato, salvo se o próprio comerciante se 
tiver oferecido para recolher os bens. O 
consumidor deve suportar o custo directo 
da devolução dos bens, a não ser que o 
comerciante tenha acordado com o 
consumidor em assumir o referido custo.

Or.it

Justificação

A obrigação de reembolsar todos os custos incorridos pelo consumidor, incluindo os custos 
de envio, poderá dissuadir os comerciantes de participar nas vendas em linha por receio de 
serem obrigados a reembolsar esses custos.

Alteração 922
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 7 dias no interior 
do mesmo país e de 14 dias entre países 
diferentes a contar do dia em que informar 
o comerciante da sua decisão de resolução 
do contrato, salvo se o próprio comerciante 
se tiver oferecido para recolher os bens.

Or.en
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Alteração 923
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato.

Or.de

Alteração 924
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 7 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Or.de
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Alteração 925
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, ou deixar que sejam recolhidos 
pelo próprio comerciante, caso este se 
proponha a fazê-lo, no prazo de 14 dias a 
contar do dia em que informar o 
comerciante da sua decisão de resolução do 
contrato.

Or.en

Alteração 926
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 14 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Nos contratos de venda nos quais a posse 
material dos bens tenha sido transferida 
para o consumidor ou, a seu pedido, para 
terceiro antes da expiração do prazo de 
resolução, o consumidor deve devolvê-los 
ou entregá-los ao comerciante, ou a uma 
pessoa autorizada pelo comerciante a 
recebê-los, no prazo de 7 dias a contar do 
dia em que informar o comerciante da sua 
decisão de resolução do contrato, salvo se 
o próprio comerciante se tiver oferecido 
para recolher os bens.

Or.en
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Justificação

This amendment is justified to avoid situations which would be too burdensome for the trader. 
The current proposal for Article 17(1) may mean, in certain cases, that the consumer would 
be entitled to be in possession of the good for around 28 days (14 days to communicate 
withdrawal plus 14 extra days from the day of communication to return the goods). This is 
disproportionate and too burdensome on the trader. Additionally the consumer should be 
aware that as soon as he decides to withraw fom the contract, he has to send back the good. It 
is also in the interest of the consumer if he wishes to receive his payment back as soon as 
possible. Full level of harmonization.

Alteração 927
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Durante o prazo de resolução, o 
consumidor que deseje exercer o direito 
de resolução deve ter o direito de 
diligência em relação ao bem. Neste caso, 
o consumidor apenas deve proceder às 
mesmas manipulações ou testes que os 
admitidos numa loja, e apenas na medida 
necessária para constatar a natureza, as 
características e o funcionamento desse 
bem.

Or.de

Justificação

Um dos principais entraves ao comércio em linha é o abuso na devolução de bens adquiridos 
com o propósito de os utilizar durante um curto período para os devolver em seguida ao 
comerciante (por exemplo, vestidos de noiva, televisores de ecrã plano, etc.). Para garantir a 
devida protecção dos comerciantes nestes casos, deve ser incluída a redacção do 
considerando 31 no articulado da directiva.

Alteração 928
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O consumidor apenas deve suportar o 
custo directo da devolução dos bens, salvo 
se o comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

Suprimido

Or.en

Alteração 929
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor apenas deve suportar o 
custo directo da devolução dos bens, salvo 
se o comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

Suprimido

Or.el

Alteração 930
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens, salvo se o 
comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens. Este custo 
não será suportado pelo consumidor se o 
comerciante concordar em assumir o 
referido custo ou se os custos de devolução 
dos bens forem superiores a 50 euros.

Or.fr

Justificação

Julgamos ser mais lógico ter em conta o montante dos custos de devolução, uma vez que, no 
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caso, por exemplo, de bens de grande volume, os custos de devolução do bem podem ser 
superiores ao preço do próprio bem, o que torna o direito de resolução perfeitamente inútil.

Alteração 931
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O consumidor apenas deve suportar o 
custo directo da devolução dos bens, salvo 
se o comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

O comerciante deve suportar os custos de 
devolução do bem ou dos bens, salvo se o 
contrário estiver estipulado no contrato.

Or.en

Alteração 932
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens, salvo se o 
comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens. Não é 
obrigado a pagar esse custo se o 
comerciante concordar em assumi-lo ou se 
o custo da devolução dos bens for 
superior a 50 euros.

Or.en

Alteração 933
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os custos da devolução dos bens são 
suportados pelo comerciante se o valor 
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dos bens a devolver exceder o montante de 
20 euros.

Or.en

Alteração 934
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário 
para verificar a natureza e o 
funcionamento dos bens. Não é 
responsável pela depreciação dos bens 
quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 
resolução, nos termos da alínea b) do
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de 
resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente durante o prazo de 
resolução.

2. O consumidor é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra do 
incumprimento que lhe seja imputável das 
obrigações estabelecidas no artigo 17.°, 
n.° 1-A.

Or.de

Justificação

Clarificação linguística através da supressão da palavra “só”, a fim de deixar claro que na 
situação exposta não há limitação da responsabilidade do consumidor. O resto corresponde 
à alteração já apresentada ao n.° 1-A do artigo 17º.

Alteração 935
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 
resolução, nos termos da alínea b) do 
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de 
resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente durante o prazo de 
resolução.

2. O consumidor não é responsável por:

a) qualquer depreciação dos bens ao 
abrigo do contrato que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens;
b) qualquer destruição, perda ou 
deterioração de bens recebidos ao abrigo 
do contrato, desde que tenha tomado as 
devidas precauções para evitar tal 
destruição, perda ou deterioração.

Or.en

Alteração 936
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário 
para verificar a natureza e o 
funcionamento dos bens. Não é 
responsável pela depreciação dos bens 
quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 

2. O consumidor não é obrigado a pagar:
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resolução, nos termos da alínea b) do 
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de 
resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente durante o prazo de 
resolução.

a) qualquer eventual depreciação de um 
bem recebido ao abrigo do contrato 
motivada por uma inspecção ou por um 
teste;
b) qualquer eventual destruição, perda ou 
deterioração de qualquer bem recebido ao 
abrigo do contrato, desde que o tenha 
tomado as devidas precauções para evitar 
tal destruição, perda ou deterioração.

Or.en

Justificação

A disposição proposta de que o comerciante possa exigir reparação pela depreciação dos 
bens provocada pela sua utilização normal não existe actualmente na legislação da UE e 
pode desencorajar os consumidores de exercerem o seu direito de resolução.

Alteração 937
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°. Nos 
contratos de prestação de serviços sujeitos 
a um direito de resolução, o consumidor 
não assume os custos relativos aos 
serviços executados, total ou parcialmente 

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para
constatar a natureza, as características e o 
funcionamento dos bens. O consumidor
não é responsável pela depreciação dos 
bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos do n.° 1 do artigo 10.° e do n.° 
4 do artigo 11.°. No caso dos serviços 
executados durante o prazo de resolução,
sujeitos a um direito de resolução e cuja 
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durante o prazo de resolução. anulação já não seja possível, o 
consumidor pagará à empresa o serviço 
que tenha obtido ou que já não possa 
devolver com o mesmo valor, desde que 
esse serviço represente, clara e 
principalmente, uma vantagem para o 
consumidor.

Or.de

Justificação

Afirmar que, no caso dos contratos de serviços sujeitos ao direito de resolução, não deve 
haver absolutamente nenhum direito a pagamento dos serviços que se tenham obtido é
incompatível com os valores fundamentais dos sistemas de direito civil.

Alteração 938
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário 
para verificar a natureza e o 
funcionamento dos bens. Não é 
responsável pela depreciação dos bens 
quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 
resolução, nos termos da alínea b) do 
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de 
resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente durante o prazo de 
resolução.

2. O consumidor não é obrigado a pagar:

a) qualquer eventual depreciação de um 
bem recebido ao abrigo do contrato 
motivada por uma inspecção ou por um 
teste;
b) qualquer eventual destruição, perda ou 
deterioração de qualquer bem recebido ao 
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abrigo do contrato, desde que o 
consumidor tenha tomado as devidas 
precauções para evitar tal destruição, 
perda ou deterioração.

Or.en

Alteração 939
Emma McClarkin

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 
resolução, nos termos da alínea b) do 
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de resolução, 
o consumidor não assume os custos 
relativos aos serviços executados, total ou 
parcialmente durante o prazo de resolução.

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens, excepto no caso de bens perecíveis 
que percam o seu valor. Nos contratos de 
prestação de serviços sujeitos a um direito 
de resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente durante o prazo de 
resolução.

Or.en

Justificação

Devido à sua própria natureza, os produtos da imprensa perdem o seu valor após um breve 
período de tempo. Consequentemente, a obrigação de devolver os bens não tem qualquer 
razão de ser para o consumidor.

Alteração 940
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, 
Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°. Nos 
contratos de prestação de serviços sujeitos 
a um direito de resolução, o consumidor 
não assume os custos relativos aos serviços 
executados, total ou parcialmente durante o 
prazo de resolução.

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°. Nos 
contratos de prestação de serviços sujeitos 
a um direito de resolução, o consumidor 
não assume os custos relativos aos serviços 
executados, total ou parcialmente durante o 
prazo de resolução se o comerciante não 
tiver prestado informações, nos termos do 
n.º 1, alínea e), do artigo 5.º, ou se o 
consumidor não tiver pedido que a 
prestação do serviço comece durante o 
prazo de resolução, nos termos do n.º 2, 
alínea a), do artigo 10.º, ou do n.º 4, 
alínea a), do artigo 11.º.

Or.en

Alteração 941
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da 
resolução, nos termos da alínea b) do 
artigo 9.°. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de resolução, 
o consumidor não assume os custos 
relativos aos serviços executados, total ou 
parcialmente durante o prazo de resolução.

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de resolução, 
o consumidor assume os custos relativos 
aos serviços executados, total ou 
parcialmente, durante o prazo de resolução.
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Or.de

Alteração 942
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°. Nos 
contratos de prestação de serviços sujeitos 
a um direito de resolução, o consumidor 
não assume os custos relativos aos 
serviços executados, total ou parcialmente 
durante o prazo de resolução.

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°.

Or.en

Alteração 943
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O consumidor não é responsável pela 
depreciação dos bens quando o 
comerciante não tenha conseguido 
apresentar prova do direito de resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.°.

Or.de

Justificação

As alterações já propostas tornam necessário - por razões de coerência - incluir a presente 
disposição, que inicialmente foi proposta como fazendo parte do artigo 17.°,  noutro ponto.
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Alteração 944
Werner Langen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nos contratos de prestação de 
serviços sujeitos a um direito de 
resolução, o consumidor não assume os 
custos relativos aos serviços executados, 
total ou parcialmente, durante o prazo de 
resolução.

Or.de

Justificação

As alterações já propostas tornam necessário - por razões de coerência - incluir a presente 
disposição, que inicialmente foi proposta como fazendo parte do artigo 17.°,  noutro ponto. 
Além disso, os contratos de serviços devem ser tratados separadamente. Também é essencial 
clarificar que o direito de resolução deixa de poder ser exercido a partir do momento que o 
consumidor tenha solicitado a execução de um serviço.

Alteração 945
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de prestação de 
serviços, o consumidor apenas é 
responsável por custos incorridos até ao 
momento da resolução se tiver solicitado 
expressamente a pronta execução do 
contrato. Tais custos devem ser razoáveis 
e proporcionados ao serviço prestado.

Or.en
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Alteração 946
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. À excepção do previsto no presente 
artigo, o consumidor não incorre em 
qualquer responsabilidade decorrente do 
exercício do direito de resolução.

Or.en

Alteração 947
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de prestação de 
serviços, o consumidor apenas é 
responsável por custos incorridos até ao 
momento da resolução se tiver solicitado 
expressamente a pronta execução do 
contrato. Esses custos devem ser razoáveis 
e proporcionados à dimensão do serviço 
já prestado até ao momento da resolução.

Or.en

Alteração 948
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. À excepção do previsto no presente 
artigo, o consumidor não incorre em 
qualquer responsabilidade decorrente do 
exercício do direito de resolução.
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Or.en

Alteração 949
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de prestação de 
serviços, o consumidor apenas é 
responsável por custos surgidos até ao 
momento da resolução se tiver solicitado 
expressamente a pronta execução do 
contrato.

Or.en

Justificação

Requerer que o consumidor pague qualquer depreciação dos bens prejudicaria 
significativamente o valor do direito de resolução e poderia desencorajar os consumidores de 
exercerem esses direitos. Para além de ser difícil fixar uma depreciação adequada, esta 
exigência implicaria igualmente encargos consideráveis e desnecessários tanto para as 
empresas como para os consumidores. Por estas diversas razões, no R.U. é raramente 
aplicado pelos comerciantes um direito análogo que existe para a substituição de bens 
defeituosos.

Alteração 950
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. À excepção do previsto no presente 
artigo, o consumidor não incorre em 
qualquer responsabilidade decorrente do 
exercício do direito de resolução.

Or.en
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Justificação

Requerer que o consumidor pague qualquer depreciação dos bens prejudicaria 
significativamente o valor do direito de resolução e poderia desencorajar os consumidores de 
exercerem esses direitos. Para além de ser difícil fixar uma depreciação adequada, esta 
exigência implicaria igualmente encargos consideráveis e desnecessários tanto para as 
empresas como para os consumidores. Por estas diversas razões, no R.U. é raramente 
aplicado pelos comerciantes um direito análogo que existe para a substituição de bens 
defeituosos.

Alteração 951
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem não 
adoptar ou manter as normas que 
ultrapassam as disposições do presente 
artigo, nomeadamente sempre que 
impliquem um nível superior ou inferior 
de protecção dos consumidores.

Or.de

Alteração 952
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito a contratos fora 
do estabelecimento comercial para a 
prestação de serviços (incluindo o caso de 
serem fornecidos bens como parte da 
transacção), sujeitos a um direito de 
resolução quando o comerciante não 
prestar informações nos termos do n.º 1, 
alíneas b) e g) do artigo 9.º ou n.º 2-A do 
artigo 10.º, o consumidor não é obrigado 
a pagar o custo dos serviços prestados ou 
bens fornecidos enquanto parte da 
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transacção, total ou parcialmente, 
durante o prazo de resolução.

Or.en

Alteração 953
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se o consumidor exercer o direito de 
resolução após ter apresentado o pedido 
referido no n.º 2-A do artigo 10.º, o 
consumidor deve pagar ao comerciante 
um montante razoável:
(a) que não exceda uma quantia 
proporcionada em relação à extensão dos 
serviços prestados até à altura em que o 
consumidor tiver informado o 
comerciante do exercício do seu direito de 
resolução, em comparação com os 
requeridos nos termos do contrato;
b) por qualquer depreciação de bens 
fornecidos em ligação com a execução do 
serviço, nos termos do n.º 2.

Or.en

Alteração 954
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso dos contratos de prestação 
de serviços sujeitos ao direito de 
resolução, o consumidor é responsável 
por quaisquer custos incorridos até ao 
montante da resolução apenas se tiver 
pedido a execução do contrato antes do 
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fim do prazo de resolução. Esses custos 
devem ser razoáveis e proporcionados à 
dimensão do serviço já prestado até ao 
momento da resolução.

Or.en

Alteração 955
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável:

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância e aos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o direito de 
resolução não é aplicável:

Or.el

Alteração 956
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável:

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância e aos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o direito de 
resolução não é aplicável:

Or.de

Alteração 957
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável:

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância e aos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial, o direito de 
resolução não é aplicável:

Or.de

Alteração 958
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável:

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável aos casos seguidamente 
enunciados ou quando a resolução do 
contrato não for conciliável com o tipo de 
bem, o produto propriamente dito ou o 
serviço:

Or.en

Alteração 959
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir, no seu direito nacional, 
disposições mais rigorosas do que as 
fixadas no presente artigo, a fim de 
assegurar um maior nível de protecção do 
consumidor.

Or.fr
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Justificação

Esta alteração precisa que, no caso do artigo 19.º, é a harmonização mínima que prevalece.

Alteração 960
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

Suprimido

Or.de

Alteração 961
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

Suprimido

Or.en

Alteração 962
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

Suprimido

Or.en

Alteração 963
Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sandra Kalniete, 
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

Suprimido

Or.en

Alteração 964
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

a) No caso de um contrato de serviços que 
tenha sido completamente cumprido por 
ambas as partes, com o prévio 
consentimento expresso do consumidor, 
antes que o consumidor tenha exercido o 
direito de resolução;

Or.de
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Justificação

Das Erlöschen des Widerrufsrechts bereits mit Beginn der Ausführung der Dienstleistung hat 
sich in der Praxis nicht bewährt. Eine solche Regelung erleichtert unseriöse 
Geschäftsmodelle im Zusammenhang mit unerlaubter Telefonwerbung und so genannten 
Kostenfallen im Internet. Oftmals geht es um Dauerschuldverhältnisse, beispielsweise 
Abonnements von Klingeltönen. Die Gewerbetreibenden lassen den Verbraucher über die 
Entgeltlichkeit der Leistung im Unklaren und berufen sich dann darauf, der Verbraucher 
habe durch sein Verhalten der zunächst teilweisen Ausführung der Dienstleistung zugestimmt 
und könne daher nicht mehr widerrufen.

Alteração 965
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do 
termo do período de 14 dias estabelecido 
pelo artigo 12.°;

Suprimido

Or.el

Alteração 966
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do termo 
do período de 14 dias estabelecido pelo
artigo 12.°;

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, num suporte 
duradouro, antes do termo do período de 
14 dias estabelecido pelo artigo 12.º; neste 
caso, este consentimento deve igualmente 
ser alargado à renúncia ao seu direito de 
resolução; 
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Or.fr

Alteração 967
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do termo 
do período de 14 dias estabelecido pelo 
artigo 12.°;

(a) Aos serviços cuja execução já tenha 
sido iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, num suporte 
duradouro, antes do termo do período de 
trinta dias estabelecido pelo artigo 12.º;

Or.el

Alteração 968
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do termo 
do período de 14 dias estabelecido pelo 
artigo 12.°;

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento dos 
consumidores expresso num suporte 
duradouro, antes do termo do período de 
14 dias estabelecido pelo artigo 12.º (no 
âmbito de um contrato de venda, de um 
contrato de serviços ou como parte de um 
serviço misto);

Or.it

Justificação

A questão dos contratos mistos que têm como objecto bens e serviços não foi tratada 
adequadamente. Por exemplo, um consumir que compra um telefone e começa a utilizar o 
aparelho e o respectivo serviço de telecomunicações deveria ter direito a devolver o telefone, 
mas não a resolver o contrato relativo ao serviço de telecomunicações.
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Alteração 969
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Ao fornecimento de bens ou à 
prestação de serviços cujo preço dependa 
de flutuações do mercado financeiro que 
o consumidor não possa controlar;

Suprimido

Or.en

Alteração 970
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Ao fornecimento de bens ou à 
prestação de serviços cujo preço dependa 
de flutuações do mercado financeiro que 
o consumidor não possa controlar;

Suprimido

Or.de

Justificação

Esta disposição parece inviável.

Alteração 971
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Ao fornecimento de bens ou à prestação 
de serviços cujo preço dependa de 
flutuações do mercado financeiro que o 

b) Ao fornecimento de bens ou à prestação 
de serviços cujo preço dependa de 
flutuações do mercado que o comerciante 
não possa controlar e que possam ocorrer 
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consumidor não possa controlar; dentro do prazo de resolução;

Or.de

Alteração 972
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) À entrega de bens efectuada segundo as 
especificações dos consumidores, 
claramente personalizadas ou que sejam 
susceptíveis de se deteriorarem ou de 
ficarem fora de prazo rapidamente;

c) À entrega de bens efectuada segundo as 
especificações dos consumidores, 
claramente personalizadas ou nos casos em
que a resolução não é compatível com a 
natureza dos bens, dos produtos ou do 
serviço prestado;

Or.de

Alteração 973
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) À entrega de bens efectuada segundo as 
especificações dos consumidores, 
claramente personalizadas ou que sejam 
susceptíveis de se deteriorarem ou de 
ficarem fora de prazo rapidamente;

(c) À entrega de bens efectuada segundo as 
especificações dos consumidores ou
claramente personalizadas

Or.el

Alteração 974
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

c) À entrega de bens efectuada segundo as 
especificações dos consumidores, 
claramente personalizadas ou que sejam 
susceptíveis de se deteriorarem ou de 
ficarem fora de prazo rapidamente;

c) Aos contratos para os quais, a fim de 
dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 975
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) À entrega de bens que sejam 
susceptíveis de se deteriorarem ou de 
ficarem fora de prazo rapidamente; 

Or.el

Alteração 976
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) A serviços concebidos à medida das 
necessidades ou desideratos pessoais do 
consumidor que impliquem um esforço 
particular por parte do empresário que 
este não pode valorizar de outra forma;

Or.de

Alteração 977
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao fornecimento de produtos 
alimentares, bebidas ou outros bens 
higienicamente sensíveis, cuja embalagem 
tenha sido aberta ou cujo selo tenha sido 
retirado pelo consumidor, depois de ter 
sido previamente informado da exclusão 
do direito de resolução;

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 118.

Alteração 978
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Małgorzata Handzlik, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) Aos contratos que, em conformidade 
com as disposições dos Estados-Membros, 
são certificados por um titular de cargo 
público obrigado por lei à autonomia e 
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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 979
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A)  Aos géneros alimentícios, bebidas e 
outros bens sensíveis em termos de 
higiene, cuja embalagem ou selo tenham 
sido abertos pelo consumidor e aos 
produtos susceptíveis de constituir um 
risco para a saúde se fossem devolvidos 
no prazo de 14 dias ao abrigo do direito de 
resolução;

Or.fr

Alteração 980
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Quando os bens fornecidos, na 
sequência da intervenção do consumidor, 
deixam de ser comercializáveis e já não 
podem ser vendidos pelo comerciante ou 
podem ser apenas ser vendidos com um 
desconto considerável, nomeadamente 
devido ao facto de terem sido combinados 
ou misturados com outras substâncias ou 
por motivos de protecção da saúde ou de 
higiene;
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Or.de

Justificação

A menos que estes produtos sejam excluídos do direito de resolução, no futuro seria 
praticamente impossível para os comerciantes oferecerem-nos para venda no âmbito de um 
contrato celebrado à distância ou de um contrato celebrado fora do estabelecimento 
comercial. Por conseguinte, o fornecimento sofreria um corte significativo, em desfavor dos 
consumidores, ou então teria de se proceder a aumentos consideráveis de preço.

Alteração 981
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) Aos contratos para os quais, a fim de 
dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

Or.de

Alteração 982
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c – parágrafo 1-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. A serviços concebidos à medida das 
necessidades ou desideratos pessoais do 
consumidor que impliquem um esforço 
particular por parte do empresário que 
este não pode valorizar de outra forma;
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Or.de

Alteração 983
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-C) A serviços concebidos à medida dos 
requisitos ou desideratos pessoais do 
consumidor que impliquem que o 
empresário tenha de adoptar disposições 
específicas para as quais não teria outro 
tipo de utilização;

Or.de

Justificação

Nestes casos específicos, a exclusão do direito de resolução apenas implica uma desvantagem 
pouco significativa para o consumidor, uma vez que os desideratos circunstanciados deste 
terão, inevitavelmente, sido discutidos em profundidade.

Alteração 984
Catherine Soullie, Damien Abad, Philippe Juvin, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao fornecimento de géneros 
alimentícios, bebidas e outros produtos 
higienicamente sensíveis, ou de bens que 
possam criar riscos sanitários se forem 
devolvidos durante o prazo de resolução;

Or.en

Alteração 985
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja 
entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, 
estando o valor real dependente de 
flutuações do mercado que não podem ser 
controladas pelo comerciante;

Suprimido

Or.de

Alteração 986
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja 
entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, 
estando o valor real dependente de 
flutuações do mercado que não podem ser 
controladas pelo comerciante;

Suprimido

Or.de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 121.

Alteração 987
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 
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Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja 
entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, 
estando o valor real dependente de 
flutuações do mercado que não podem ser 
controladas pelo comerciante;

Suprimido

Or.de

Alteração 988
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da celebração 
do contrato de venda e cuja entrega apenas 
possa ser feita depois do prazo referido no 
artigo 22.°, n.º 1, estando o valor real 
dependente de flutuações do mercado que 
não podem ser controladas pelo 
comerciante;

d) Ao abastecimento de bebidas alcoólicas, 
cujo preço tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja 
entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, estando 
o valor real dependente de flutuações do 
mercado que não podem ser controladas 
pelo comerciante;

Or.en

Justificação

O abastecimento de bebidas alcoólicas "en primeur" não se limita ao vinho. Por exemplo, as 
bebidas espirituosas que devem passar por uma fase de maturação em casco podem ser 
compradas com base no pressuposto de que serão entregues anos mais tarde, como bebidas 
espirituosas na fase de maturidade. É, portanto, conveniente alargar o âmbito da disposição 
a outras bebidas alcoólicas.
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Alteração 989
George Lyon

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da celebração 
do contrato de venda e cuja entrega apenas 
possa ser feita depois do prazo referido no 
artigo 22.°, n.º 1, estando o valor real 
dependente de flutuações do mercado que 
não podem ser controladas pelo 
comerciante;

d) Ao abastecimento de vinho e de outras 
bebidas alcoólicas, cujo preço tenha sido 
acordado aquando da celebração do 
contrato de venda e cuja entrega apenas 
possa ser feita depois do prazo referido no 
artigo 22.°, n.º 1, estando o valor real 
dependente de flutuações do mercado que 
não podem ser controladas pelo 
comerciante;

Or.en

Justificação

Além do vinho vendido "en primeur", um certo número de bebidas alcoólicas, nomeadamente 
as espirituosas, que devem passar por uma fase de maturação em casco durante vários anos, 
são desde há muito tempo vendidas com base no pressuposto de que serão entregues ao 
consumidor numa determinada data futura, frequentemente, anos depois. É, portanto, 
conveniente alargar o âmbito da disposição existente, de forma a incluir tais bebidas, 
reflectindo assim a prática actual.

Alteração 990
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato de venda e cuja 
entrega apenas possa ser feita depois do 
prazo referido no artigo 22.°, n.º 1, 
estando o valor real dependente de 
flutuações do mercado que não podem ser 
controladas pelo comerciante;

d) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
especificamente ao comerciante que se 
desloque ao seu domicílio para efectuar 
reparações ou operações de manutenção; 
se, nesta ocasião, o comerciante fornecer 
serviços diferentes dos expressamente 
solicitados pelo consumidor ou bens 
diferentes das peças de substituição 
imprescindíveis para a manutenção ou 
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reparação, o direito de resolução aplica-se 
a esses serviços ou bens adicionais.

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 991
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

Suprimido

Or.de

Alteração 992
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

Suprimido

Or.en
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Alteração 993
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

Suprimido

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 994
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

(e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo 
excepto se, ao retirar o selo, o consumidor 
constatar a não conformidade da 
mercadoria nos termos do artigo 17, n.º 2.

Or.el

Alteração 995
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e) 
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Texto da Comissão Alteração

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo, 
excepto se o produto recebido pelo 
consumidor for diferente daquele que foi 
encomendado;

Or.en

Alteração 996
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Ao fornecimento de jornais, 
publicações periódicas e revistas;

Suprimido

Or.de

Alteração 997
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Ao fornecimento de jornais, 
publicações periódicas e revistas;

Suprimido

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.
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Alteração 998
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Ao fornecimento de jornais, publicações 
periódicas e revistas;

f) Ao fornecimento de jornais, publicações 
periódicas e revistas, excepto se o contrato 
for celebrado por telefone;

Or.en

Alteração 999
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Ao fornecimento de jornais, publicações 
periódicas e revistas;

f) Ao fornecimento de jornais, publicações 
periódicas e revistas, com excepção dos 
contratos de assinatura;

Or.de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, os contratos de assinatura são objecto de uma maciça 
publicidade por telefone. A fim de combater esta publicidade, importa prever um direito de 
resolução para esses casos.

Alteração 1000
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Ao fornecimento de jornais, publicações f) Ao fornecimento de jornais, publicações 
periódicas e revistas, com excepção dos 
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periódicas e revistas; contratos de assinatura;

Or.en

Justificação

O consumidor deve ter o direito de rescindir o contrato. Harmonização total.

Alteração 1001
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; Suprimido

Or.de

Alteração 1002
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; Suprimido

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.
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Alteração 1003
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; g) A serviços de apostas e lotarias, excepto 
se o contrato for concluído por telefone;

Or.en

Alteração 1004
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; g) A serviços de apostas e lotarias, excepto 
se o contrato for concluído por telefone;

Or.en

Alteração 1005
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; g) A serviços de apostas e lotarias, a 
menos que o contrato tenha sido 
celebrado por telefone;

Or.de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as lotarias são objecto de uma maciça publicidade por 
telefone. A fim de combater eficazmente esta prática, o direito de resolução não deve ser 
excluído para os contratos concluídos por telefone.
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Alteração 1006
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) A serviços de apostas e lotarias; g) A serviços de apostas;

Or.en

Justificação

O texto da directiva reflecte a redacção da Directiva "Serviços". Nível de harmonização 
total.

Alteração 1007
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. Suprimido

Or.en

Alteração 1008
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. Suprimido

Or.en

Justificação

A excepção dos leilões e dos e-leilões seria contrária às disposições existentes em alguns 
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Estados-Membros. Os e-leilões são cada vez mais utilizados pelos consumidores e poderiam 
servir como forma de contornar os direitos dos consumidores.

Alteração 1009
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. Suprimido

Or.en

Alteração 1010
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. Suprimido

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 1011
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

(h) A contratos celebrados em leilões. (h) A contratos celebrados em leilões 
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públicos.

Or.el

Alteração 1012
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h) 

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. h) A contratos celebrados em leilões
públicos.

Or.fr

Justificação

Os leilões públicos devem ser excluídos. Em contrapartida, no caso de leilões privados que se 
desenrolam em sítios web entre vendedores profissionais e consumidores, deve ser aplicável o 
direito de resolução a fim de proteger o consumidor contra os frequentes abusos.

Alteração 1013
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o direito 
resolução não é aplicável:

2. Nos contratos celebrados à distância, o 
direito de resolução não é igualmente
aplicável:

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.
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Alteração 1014
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o direito 
resolução não é aplicável:

2. Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o direito de
resolução não é igualmente aplicável:

Or.de

Alteração 1015
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Aos contratos para os quais, a fim de 
dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

Suprimido

Or.en

Alteração 1016
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Aos contratos para os quais, a fim de b) Ao fornecimento de bens ou à 
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dar resposta a uma emergência imediata,
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante;
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

prestação de serviços cujo preço dependa 
de flutuações do mercado financeiro que
o comerciante não possa controlar;

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 1017
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
especificamente ao comerciante, através 
de um meio de comunicação à distância, 
que se desloque ao seu domicílio para 
efectuar operações de manutenção ou 
reparação em bens de que é proprietário; 
se, nesta ocasião, o comerciante fornecer 
serviços diferentes dos especificamente 
solicitados pelo consumidor ou bens 
diferentes das peças de substituição 
imprescindíveis para a manutenção ou 
reparação, o direito de resolução aplica-se 
a esses serviços ou bens adicionais.

Suprimido

Or.en
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Alteração 1018
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
especificamente ao comerciante, através 
de um meio de comunicação à distância, 
que se desloque ao seu domicílio para 
efectuar operações de manutenção ou 
reparação em bens de que é proprietário; 
se, nesta ocasião, o comerciante fornecer 
serviços diferentes dos especificamente 
solicitados pelo consumidor ou bens 
diferentes das peças de substituição 
imprescindíveis para a manutenção ou 
reparação, o direito de resolução aplica-se 
a esses serviços ou bens adicionais.

c) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da 
celebração do contrato e cuja entrega 
apenas possa ser feita depois do prazo 
referido no artigo 22.º, n.º 1, estando o 
valor real dependente de flutuações do 
mercado que não podem ser controladas 
pelo comerciante.

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 1019
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
especificamente ao comerciante, através 
de um meio de comunicação à distância, 
que se desloque ao seu domicílio para 
efectuar operações de manutenção ou 

c) Se a iniciativa de negociar o contrato 
tiver sido tomada pelo consumidor no 
âmbito de uma das situações referidas no 
artigo 2.º, n.º 8, alíneas a) i).Considera-se 
que o consumidor tomou a iniciativa de 
negociar o contrato quando, antes do 
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reparação em bens de que é proprietário; 
se, nesta ocasião, o comerciante fornecer 
serviços diferentes dos especificamente 
solicitados pelo consumidor ou bens 
diferentes das peças de substituição 
imprescindíveis para a manutenção ou 
reparação, o direito de resolução aplica-se 
a esses serviços ou bens adicionais.

início das negociações e com base numa 
decisão tomada de livre e espontânea 
vontade e sem influências indevidas, este 
solicitou especificamente ao comerciante 
que se deslocasse ao seu local de trabalho 
ou domicílio a fim de negociar a 
prestação de serviços específicos. Se, nesta 
ocasião, o comerciante fornecer bens ou 
serviços adicionais, o direito de resolução 
aplica-se a esses serviços ou bens 
adicionais.

Or.de

Alteração 1020
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Ao fornecimento de gravações áudio 
ou vídeo seladas e de programas 
informáticos selados a que o consumidor 
tenha retirado o selo;

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 1021
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-B) Ao fornecimento de jornais, 
publicações periódicas e revistas, a menos 
que o consumidor tenho dado o seu 
acordo ao contrato por telefone;

Or.de

Justificação

O facto de se pretender limitar a exclusão do direito de resolução relativamente às 
assinaturas de periódicos e à lotaria prende-se com a experiência da publicidade por telefone 
abusiva. Por esta razão, na Alemanha, as exclusões ao direito de resolução só foram 
atenuadas em Agosto de 2009 pela lei contra a publicidade por telefone abusiva, tendo, 
assim, reforçado a posição dos consumidores. Por conseguinte, o nível de protecção previsto 
na directiva não deve ser inferior ao desta referência em vigor.

Alteração 1022
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-C) A serviços de apostas e lotarias, a 
menos que o consumidor tenho dado o 
seu acordo ao contrato por telefone;

Or.de

Justificação

O facto de se pretender limitar a exclusão do direito de resolução relativamente às 
assinaturas de periódicos e à lotaria prende-se com a experiência da publicidade por telefone 
abusiva. Por esta razão, na Alemanha, as exclusões ao direito de resolução só foram 
atenuadas em Agosto de 2009 pela lei contra a publicidade por telefone abusiva, tendo, 
assim, reforçado a posição dos consumidores. Por conseguinte, o nível de protecção previsto 
na directiva não deve ser inferior ao desta referência em vigor.
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Alteração 1023
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-D) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-D) A contratos celebrados em leilões 
públicos.

Or.de

Justificação

A lista dos motivos de exclusão no caso de contratos celebrados à distância e de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial parece não corresponder à realidade. Ela 
conduziria a que, em situações em que parecesse razoável excluir o direito de resolução para 
uma venda à distância, estaria igualmente a ser excluído o direito de resolução de contratos 
celebrados fora do estabelecimento comercial, o que não corresponderia à realidade.

Alteração 1024
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) A contratos que, em conformidade 
com as disposições dos Estados-Membros, 
são 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
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Alteração 1025
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2 – alínea c-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) A serviços concebidos à medida dos 
requisitos ou desideratos pessoais do 
consumidor que impliquem que o 
empresário tenha de adoptar disposições 
específicas para as quais não teria outro 
tipo de utilização;

Or.de

Alteração 1026
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. As partes podem acordar não aplicar os 
n.ºs 1 e 2.

3. No que respeita aos contratos 
celebrados à distância e aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, o direito de resolução não é 
aplicável:
a) Aos contratos para entrega de géneros 
alimentícios, bebidas ou outros bens 
destinados ao consumo corrente do 
agregado familiar, seleccionados 
previamente pelo consumidor através de 
um meio de comunicação à distância e 
entregues fisicamente no domicílio, 
residência ou local de trabalho do 
consumidor pelo comerciante que, regra 
geral, vende os referidos bens no seu 
estabelecimento comercial;
b) Ao fornecimento de bens que, devido à 
sua natureza, não podem ser novamente 
vendidos, nomeadamente por razões de 
higiene ou de saúde pública, que tenham 
sido fornecidos numa embalagem 
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transparente e selada, cuja embalagem já 
tenha sido aberta ou cujo selo já tenha 
sido retirado pelo consumidor, depois de 
este ter sido previamente informado de 
que os bens não poderiam ser devolvidos 
em caso de remoção do selo;

Or.de

Justificação

A presente alteração diz respeito a bens que não podem voltar a ser selados como, por 
exemplo, medicamentos, brincos, colchões, vestuário interior, cosméticos e produtos de 
higiene pessoal. Não corresponderia à realidade assumir que o comerciante concordaria em 
aceitar a devolução deste tipo de bens, nomeadamente quando vendidos em embalagens 
transparentes.

Alteração 1027
Werner Langen, Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. As partes podem acordar não aplicar 
os n.ºs 1, 2 e 3.

Or.de

Justificação

As alterações propostas implicam - por razões de coerência - que é necessário incluir a 
presente disposição noutro ponto.

Alteração 1028
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem não 
adoptar ou manter as normas que vão 
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além das disposições do presente artigo, 
nomeadamente sempre que impliquem um 
nível superior ou inferior de protecção 
dos consumidores.

Or.de

Alteração 1029
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 19-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A

Disposições e derrogações aplicáveis aos 
Estados-Membros

1. Os Estados-Membros deverão autorizar 
a venda à distância e fora de um 
estabelecimento comercial de todo o tipo 
de bens e serviços, sem prejuízo do 
seguinte:
a) Monopólios de Estado na acepção do 
Tratado;
b) Licenças para a venda de determinados 
bens e serviços;
c) Restrições de vendas que têm como 
finalidade a protecção de menores;
d) Restrições à televenda.
2. Em derrogação do n.º 1, os 
Estados-Membros podem impor restrições 
à venda à distância ou fora do 
estabelecimento comercial de:
a) Armas e munições;
b) Produtos do tabaco;
c) Produtos tóxicos, com excepção dos 
detergentes.
3. Na aplicação da presente directiva no 
seu território, os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter restrições à venda à 
distância e fora de um estabelecimento 
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comercial de medicamentos sujeitos a 
receita médica.
Os Estados-Membros que considerem 
necessário manter uma disposição 
nacional, nos termos do artigo 36.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, podem suspender 
temporariamente a venda à distância ou 
fora de um estabelecimento comercial de 
determinados produtos, em conformidade 
com a cláusula de salvaguarda prevista 
nos n.ºs 4 a 9 do artigo 114.º desse 
Tratado;

Or.it

Justificação

Para efeitos de aplicação do n.º 2 do artigo 14.º e do considerando 24 da Directiva 97/7/CE.

Alteração 1030
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos efectuados 
no bem imóvel,

a) para a venda ou em ligação com a 
venda ou a compra de bens imóveis, ou a 
constituição ou transferência de direitos 
in rem ou contratos no contexto da venda 
de bens imóveis ou a constituição ou 
transferência de direitos in rem. Incluem-
se aqui, nomeadamente, os acordos 
ligados a tais actos legais, como a venda 
de bens imóveis ainda não construídos e a 
locação com opção de compra. A presente 
directiva aplica-se, porém, aos contratos 
de simples arrendamento de bens imóveis 
ou trabalhos simples efectuados no bem 
imóvel.

Or.en
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Justificação

Em contraste com os contratos relativos ao simples arrendamento de bens imóveis ou 
trabalhos simples efectuados nos bens imóveis, como o arrendamento de um apartamento ou 
obras e reparações numa habitação, que devem ser abrangidos pela presente directiva, os 
contratos que estão inextrincavelmente ligados à aquisição de bens imóveis, como a venda de 
um lote de terreno edificável ou a locação com opção de compra devem ser excluídos do seu 
âmbito de aplicação.

Alteração 1031
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,

a) relativos à venda ou aquisição de bens 
imóveis ou à formulação ou transferência 
de direitos reais sobre bens imóveis ou aos 
contratos celebrados no contexto da venda 
de bens imóveis ou da formulação ou 
transferência de direitos reais sobre bens 
imóveis. Tal inclui, igualmente, os 
acordos relativos a esses actos jurídicos, 
nomeadamente a aquisição a promotores 
imobiliários ou o leasing. Tal não 
prejudica a aplicação da presente 
directiva a contratos relativos ao simples 
arrendamento de bens imóveis ou somente 
a trabalhos em bens imóveis,

Or.de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer este ponto. Ao contrário de simples contratos de 
arrendamento ou de contratos exclusivamente para obras em bens imóveis visando, por 
exemplo, o arrendamento do apartamento ou da casa, ou para obras de reparação no 
edifício, que devem ser incluídos na directiva, os contratos que estão indissociavelmente 
relacionados com a aquisição de imóveis, como, por exemplo, contratos para a aquisição a 
promotores imobiliários ou de leasing, devem ser excluídos.
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Alteração 1032
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,

a) relativos à venda ou aquisição de bens 
imóveis ou à formulação ou transferência 
de direitos sobre bens imóveis ou aos 
contratos celebrados no contexto da venda 
de bens imóveis ou da formulação ou 
transferência de direitos sobre bens 
imóveis. Tal inclui, igualmente, os
acordos relativos a esses actos jurídicos, 
nomeadamente a aquisição a promotores 
imobiliários ou o leasing. Tal não 
prejudica a aplicação da presente 
directiva a contratos relativos ao simples 
arrendamento de bens imóveis ou somente 
a trabalhos em bens imóveis;

Or.de

Justificação

A presente alteração visa esclarecer este ponto. Ao contrário de simples contratos de 
arrendamento ou de contratos meramente para obras em bens imóveis, por exemplo, para o 
aluguer do apartamento ou da casa, ou para obras de reparação no edifício, que devem ser 
incluídos na directiva, os contratos que estão indissociavelmente relacionados com a 
aquisição de imóveis, como, por exemplo, contratos para a aquisição a promotores 
imobiliários ou de leasing, devem ser excluídos.

Alteração 1033
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 

(a) para a venda ou arrendamento de bens 
imóveis ou relativos a outros direitos 
respeitantes a bens imóveis, excepto no que 
diz respeito a trabalhos efectuados no bem 
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efectuados no bem imóvel, imóvel,

Or.en

Alteração 1034
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos
efectuados no bem imóvel,

a) relativos à venda ou aquisição de bens 
imóveis ou à formulação ou transferência 
de direitos sobre bens imóveis ou aos 
contratos celebrados no contexto da venda 
de bens imóveis ou da formulação ou 
transferência de direitos sobre bens 
imóveis. Tal inclui, igualmente, os 
acordos relativos a esses actos jurídicos, 
nomeadamente a aquisição a promotores 
imobiliários ou o leasing. Tal não 
prejudica a aplicação da presente 
directiva a contratos relativos ao simples 
arrendamento de bens imóveis ou somente 
a trabalhos nos bens imóveis;

Or.de

Alteração 1035
Louis Grech

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos efectuados 
no bem imóvel,

(a) para a venda ou em ligação com a 
venda ou a compra de bens imóveis, ou a 
constituição ou transferência de direitos 
in rem ou contratos no contexto da venda 
de bens imóveis ou a constituição ou 
transferência de direitos in rem. 
Incluem-se aqui, nomeadamente, os 
acordos ligados a tais actos legais, como a 
venda de bens imóveis ainda não 
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construídos e a locação com opção de 
compra. A presente directiva aplica-se, 
porém, aos contratos de simples
arrendamento de bens imóveis ou trabalhos 
simples efectuados no bem imóvel.

Or.en

Justificação

Em contraste com os contratos relativos ao simples arrendamento de bens imóveis ou 
trabalhos simples efectuados nos bens imóveis, como o arrendamento de um apartamento ou 
obras e reparações numa habitação, que devem ser abrangidos pela presente directiva, os
contratos que estão inextrincavelmente ligados à aquisição de bens imóveis, como a venda de 
um lote de terreno edificável ou a locação com opção de compra devem ser excluídos do seu 
âmbito de aplicação. 

Alteração 1036
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) celebrados com operadores de 
telecomunicações através de cabinas 
telefónicas públicas pagas pela sua 
utilização;

Suprimido

Or.de

Alteração 1037
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) para o fornecimento de géneros 
alimentícios ou de bebidas por um 
comerciante através de entregas 
frequentes e regulares efectuadas na 
proximidade do seu estabelecimento 

Suprimido
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comercial.

Or.de

Alteração 1038
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) celebrados com um advogado, na 
acepção do n.º 2 do artigo 1.º da Directiva 
98/5/CE.

Or.de

Justificação

Existem situações em que o cliente estabelece um acordo verbal com um advogado e deseja 
que este o represente de imediato, ou seja, antes da assinatura de um contrato de avença. 
Futuramente, os advogados poderão mostrar-se renitentes em fazê-lo antes de decorridos os 
14 dias do prazo de resolução ou antes de o cliente ter assinado o contrato de avença. Tal 
poderia impedir o cliente de fazer valer os seus direitos ou retardar o efeito dos mesmos.

Alteração 1039
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) para a prestação de serviços de 
transportes.

Or.en

Justificação

Provisions on consumer information and withdrawal right must not apply to distance and off-
premises contracts for the provision of transport services. Most rules in the proposal for a 
Directive are not applicable to transport services, notably to local passenger transport 
services for which tickets are purchased at the point of use. As regards taxi services, 
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consumer protection should be ensured at local level and it would not be appropriate to 
introduce different treatment between off-premises contracts (taxis hailed on the street) and 
distance contracts (taxis booked online) in the Directive. As regards bus/coach services, they 
are already covered by the Directive on package travel 90/314/EEC and the upcoming 
Regulation on passenger rights. For the same reasons, transport services have been excluded 
from the scope of the Directive on services in the internal market 2006/123EC.

Alteração 1040
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) relativos a serviços financeiros.

Or.de

Alteração 1041
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) para a prestação de serviços de 
transportes.

Or.en

Alteração 1042
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Seguros; Suprimido

Or.de
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Alteração 1043
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Seguros; Suprimida

Or.en

Alteração 1044
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) um ou mais contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial na 
mesma ocasião e cujo valor ou valor 
agregado seja inferior a 100 euros;

Or.en

Alteração 1045
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.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.

Suprimido

Or.de
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(Ver alteração à alínea c) do n.º 1 do artigo 19.º.)

Alteração 1046
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.° a 19.° 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.

Suprimido

Or.en

Justificação

Os contratos à distância relativos ao fornecimento de alojamento, transporte, serviços de 
aluguer de automóveis, restauração ou serviços de lazer são cada vez mais feitos através da 
Internet e, em muitos casos, os comerciantes não sofrem qualquer perda em caso de 
resolução do contrato.

Alteração 1047
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.° a 19.° 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.

Suprimido
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Or.en

Alteração 1048
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.° a 19.° 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.

Suprimido

Or.en

Justificação

Actualmente, os requisitos de informação e o direito de resolução não se aplicam aos 
contratos à distância relativos ao fornecimento de alojamento, transporte, serviços de 
aluguer de automóveis, restauração ou serviços de lazer. Consideramos que esta isenção não 
se justifica, tendo em conta a crescente popularidade das vendas de tais serviços através da 
Internet e o facto, em muitos casos, de ser pouco provável que o comerciante venha a sofrer 
quaisquer perdas se o cliente decidir resolver o contrato (e.g., reservas a longo prazo).

Alteração 1049
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.° a 19.° 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 

Suprimido
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específicos.

Or.en

Alteração 1050
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem optar 
por não aplicar os artigos 8.º a 19.º aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial que não 
ultrapassem um montante específico. O 
referido montante não deve ultrapassar 60 
euros.

Or.en

Justificação

Actualmente, a Directiva 85/577/CEE permite que os Estados-Membros optem por excluir da 
sua legislação nacional contratos celebrados fora do estabelecimento cujo valor total não 
ultrapasse 60 euros, uma vez que as compras de baixo valor não justificam um custo maior 
para aplicar e cumprir a regulamentação. Segundo a Comissão Europeia, uma maioria de 
Estados-Membros optou por aplicar um montante-limite aos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.

Alteração 1051
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar este capítulo a contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial se o valor ou valor agregado 
dos contratos celebrados na mesma altura 
for inferior a 100 euros.
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Or.en

Alteração 1052
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir, no seu direito nacional, 
disposições mais rigorosas do que as 
fixadas no presente artigo, a fim de 
assegurar um maior nível de protecção do 
consumidor.

Or.fr

Justificação

Esta alteração precisa que, no caso do artigo 20.º, é a harmonização mínima que prevalece.

Alteração 1053
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.°-A

Os artigos 8.° a 19.° 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.en
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Alteração 1054
Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Se um Estado-Membro constatar a 
emergência de um risco comprovado de 
prejuízo para o consumidor decorrente da 
evolução das práticas no mercado, pode 
tomar as medidas nacionais necessárias 
para remediar esta situação. O Estado-
Membro informará a Comissão e os 
outros Estados-Membros desse facto, 
especificando os motivos que justificam a 
sua decisão.
No âmbito do seu relatório sobre a 
aplicação da presente directiva previsto no 
artigo [… ], a Comissão examinará, em 
especial, a oportunidade de alterar a 
presente directiva a fim de estabelecer 
mecanismos adequados a nível da União 
para fazer face às novas práticas de 
mercado que estiveram na base da 
instauração de medidas nacionais. 

Or.fr

Justificação

No contexto da harmonização máxima prevista nos capítulos 2 e 3, importa introduzir uma 
cláusula de salvaguarda que permita eventualmente aos Estados-Membros tomar medidas de 
emergência para responder a novas práticas específicas no mercado. Estas medidas devem 
ser comunicadas à Comissão e aos outros Estados-Membros a fim de garantir que não 
constituem obstáculos ao mercado interno.

Alteração 1055
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A

Tendo em conta os artigos 21.º e 29.º-A e 
salvo disposição em contrário da presente 
directiva, os Estados-Membros podem 
adoptar ou manter, no domínio abrangido 
pela presente directiva, disposições mais 
rigorosas, compatíveis com o Tratado, 
com o objectivo de garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores.

Or.en

Alteração 1056
Catherine Soullie

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas nos 
artigos 1.° a 20.°, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Or.en

Alteração 1057
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Capítulo 4 – título

Texto da Comissão Alteração

Outros direitos dos consumidores 
específicos dos contratos de vendas

Suprimido
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Or.de

Alteração 1058
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Suprimido
1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 24.º, sempre que o contrato for 
misto, abarcando tanto bens como 
serviços, o presente capítulo apenas se 
aplica aos bens.
2. O presente capítulo abrange 
igualmente os contratos para entrega de 
bens a fabricar ou a produzir.
3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.º.
4. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o presente capítulo à venda de 
bens em segunda mão em hastas públicas.

Or.de

Alteração 1059
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 24.°, sempre que o contrato for 
misto, abarcando tanto bens como 
serviços, o presente capítulo apenas se 

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas.
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aplica aos bens.

Or.en

Alteração 1060
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 24.°, sempre que o contrato for 
misto, abarcando tanto bens como 
serviços, o presente capítulo apenas se 
aplica aos bens.

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas.

Or.fr

Alteração 1061
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 24.°, sempre que o contrato for 
misto, abarcando tanto bens como 
serviços, o presente capítulo apenas se 
aplica aos bens.

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas.

O n.º 1, alínea c), do artigo 26.º é 
igualmente aplicável aos contratos mistos, 
abarcando tanto bens como serviços.
1-A. Os artigos 23.º-A e 23.º-B são 
igualmente aplicáveis aos contratos de 
prestação de serviços e aos contratos 
mistos relativos a bens e serviços.

Or.fr
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Justificação

Adenda de disposições para os contratos mistos. Sempre que o contrato seja um contrato 
misto relativo a bens e serviços, o consumidor deve poder ter direito à resolução da 
totalidade do contrato se não lhe for possível tirar significativamente partido do serviço sem 
dispor do bem que o acompanha, por coerência, aliás, com os dois novos artigos 23.º-A e 
23.º-B.

Alteração 1062
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. O artigo 23.°-A (novo) é aplicável aos 
contratos de prestação de serviços e aos 
contratos de finalidade mista que tenham 
por objecto tanto bens, como serviços.

Or.en

Justificação

A nova disposição proposta relativamente à duração dos contratos (artigo 23.º-B (novo)) 
deve aplicar-se tanto aos contratos de fornecimento de bens, como aos contratos de 
prestação de serviços.

Alteração 1063
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 20-A (novo) (após o título "Capítulo IV - Outros direitos dos consumidores 
específicos dos contratos de vendas")

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º-A
Salvo disposições em contrário previstas 
no presente capítulo, os Estados-Membros 
podem manter ou introduzir, no seu 
direito nacional, disposições mais 
rigorosas do que as estipuladas no 
presente capítulo, a fim de garantir um 



AM\836858PT.doc 195/232 PE452.544v01-00

PT

maior nível de protecção do consumidor.

Or.fr

Justificação

Esta alteração precisa que, para o capítulo IV da presente directiva, salvo disposição em 
contrário, é a harmonização mínima que prevalece.

Alteração 1064
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem, na 
medida em que seja necessário garantir 
um nível mais elevado de defesa do 
consumidor, manter ou introduzir na sua 
legislação nacional disposições 
divergentes das inscritas no presente 
capítulo.

Or.fr

Justificação

O capítulo IV deve ser objecto de uma harmonização mínima para aumentar o nível mínimo 
de protecção no seio da UE, possibilitando simultaneamente que os Estados-Membros que 
dispõem de um nível de protecção mais elevado o mantenham.

Alteração 1065
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O presente capítulo abrange 
igualmente os contratos para entrega de 
bens a fabricar ou a produzir.

Suprimido
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Or.de

Justificação

Em relação ao n.º 2 do artigo 21.º, ver a alteração ao n.º 3 do artigo 2.º, segunda frase.

Alteração 1066
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O presente capítulo abrange igualmente
os contratos para entrega de bens a fabricar 
ou a produzir.

2. São igualmente considerados contratos 
de venda na acepção da presente directiva
os contratos para entrega de bens a fabricar 
ou a produzir; 

Or.fr

Justificação

Clarificação do texto.

Alteração 1067
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O presente capítulo abrange igualmente
os contratos para entrega de bens a fabricar 
ou a produzir.

2. São igualmente considerados contratos 
de venda na acepção da presente directiva
os contratos para entrega de bens a fabricar 
ou a produzir; 

Or.fr
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Alteração 1068
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Com excepção dos artigos 22.° e 23.°, 
este capítulo não é aplicável à 
electricidade.

Or.en

Justificação

Tendo em conta a natureza deste bem, não faz sentido incluir a electricidade no Capítulo IV, 
uma vez que não pode ser substituída ou reparada. É, não obstante, incluída nos outros 
capítulos.

Alteração 1069
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente capítulo é aplicável sem 
prejuízo dos direitos que a vítima de um 
dano pode invocar a título de um regime 
especial de responsabilidade dos 
construtores previsto no direito nacional. 

Or.fr

Justificação

Esta alteração é necessária em virtude do carácter específico do sector da construção: é 
conveniente evitar que as disposições deste capítulo tenham um impacto negativo, ou mesmo 
anular, direitos que podem actualmente invocar as vítimas de danos ao abrigo dos regimes 
especiais de responsabilidade previstos no direito nacional dos Estados-Membros.
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Alteração 1070
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente capítulo é aplicável sem 
prejuízo dos direitos que a vítima de um 
dano pode invocar a título de um regime 
especial de responsabilidade dos 
construtores previsto no direito nacional. 

Or.fr

Justificação

Dada a natureza sensível e específica do sector da construção, deve ser excluída do campo 
da proposta a garantia do construtor existente em alguns Estados-Membros.

Alteração 1071
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.º.

Suprimido

Or.de

Alteração 1072
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.°

Suprimido

Or.en

Justificação

Esta exclusão das peças sobresselentes não é compreensível. Quando o comerciante repara 
um produto utilizando peças sobresselentes, este último deve ficar em boas condições de 
utilização. Se as peças sobresselentes forem elas próprias defeituosas, o consumidor poderá, 
naturalmente, accionar a garantia.

Alteração 1073
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.º.

Suprimido

Or.de

Justificação

A directiva deveria também conter disposições relativas à reposição inadequada da 
conformidade. As seguintes disposições seriam adequadas: nos casos em que um produto é 
substituído, os prazos de garantia e de presunção devem recomeçar com a entrega do 
produto substituído; nos casos em que um produto é reparado, o prazo de garantia deve ser 
alargado de forma adequada; no que diz respeito à utilização de peças sobressalentes para 
efectuar uma reparação, o comerciante deve ser responsável até que tenha expirado o prazo 
de garantia do produto adquirido e, no mínimo, durante seis meses após ter sido concluída a 
reparação.



PE452.544v01-00 200/232 AM\836858PT.doc

PT

Alteração 1074
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.°

Suprimido

Or.el

Alteração 1075
Andreas Schwab, Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a 
falta de conformidade dos bens através da 
sua reparação, nos termos do artigo 26.º.

3. O presente capítulo não abrange:

a) a electricidade;
b) a água e o gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 130.

Alteração 1076
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as peças 
sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a falta 
de conformidade dos bens através da sua 
reparação, nos termos do artigo 26.°.

3. O presente capítulo não abrange:

a) a electricidade;
b) a água e o gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,
c) as peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a falta 
de conformidade dos bens apenas através 
da sua reparação, nos termos do artigo 26.°

Or.en

Alteração 1077
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
peças sobressalentes substituídas pelo 
comerciante quando tenha de sanar a falta 
de conformidade dos bens através da sua 
reparação, nos termos do artigo 26.°

3. O presente capítulo deve abranger 
também as peças sobressalentes 
substituídas pelo comerciante quando tenha 
de sanar a falta de conformidade dos bens 
através da sua reparação, nos termos do 
artigo 26.°

Or.pl

Justificação

Algumas peças devem ser incluídas no âmbito da directiva a fim de evitar a utilização de 
peças sobressalentes de qualidade inferior.
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Alteração 1078
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o presente capítulo à venda de 
bens em segunda mão em hastas públicas.

Suprimido

Or.en

Justificação

Não há qualquer razão válida para os Estados-Membros poderem optar por manter (ou 
introduzir) a exclusão de bens em segunda mão adquiridas em hasta pública - i.e.,  para 
manterem a actual opção. Segundo o Compêndio de Legislação da Comissão, em 2007, 
apenas 8 Estados-Membros haviam recorrido a esta opção, enquanto 17 não o fizeram. Por 
tal motivo, deverá ser suprimida.

Alteração 1079
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem decidir 
não aplicar o presente capítulo à venda de 
bens em segunda mão em hastas públicas.

Suprimido

Or.en

Alteração 1080
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 21-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
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Tendo em conta os artigos 21.º e 29.º e 
salvo disposição em contrário da presente 
directiva, os Estados-Membros podem 
adoptar ou manter, no domínio abrangido 
pela presente directiva, disposições mais 
rigorosas, compatíveis com o Tratado, 
com o objectivo de garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores.

Or.el

Alteração 1081
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Entrega Suprimido
1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 
dias a contar da data de celebração do 
contrato.
2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

Or.de

Justificação

O prazo "máximo de 30 dias" para a entrega previsto no n.º 1 suscita objecções de ordem 
prática e de princípio. Não se justifica derrogar ao princípio geral de execução imediata das 
obrigações em detrimento do consumidor. As partes podem, obviamente, acordar em 
contrário em casos específicos. No entanto, a disposição proposta revolucionaria a realidade 
jurídica. O artigo 22.º deve, portanto, ser suprimido.
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Alteração 1082
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Entrega Suprimido
1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 
dias a contar da data de celebração do 
contrato.
2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

Or.de

Alteração 1083
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

1. Salvo acordo em contrário das partes, a 
empresa deve entregar os bens mediante 
transferência da sua posse material ao 
consumidor ou a terceiro por ele indicado, 
com excepção do transportador, 
imediatamente após a celebração do 
contrato e, em qualquer caso, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da data de 
celebração do contrato.

Or.en
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Justificação

O n.º 1 estipula que o comerciante deve cumprir a sua obrigação principal nos termos do 
contrato. No caso de contratos de venda “tradicionais”, celebrados num estabelecimento 
comercial normal, a entrega é efectuada imediatamente. O prazo máximo de 30 dias não é 
adequado para contratos de venda "normais".

Alteração 1084
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 
dias a contar da data de celebração do 
contrato.

1. O comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, o mais tardar na data limite 
de entrega acordada entre as partes 
aquando da celebração do contrato.

Or.fr

Justificação

Não é necessariamente no interesse do consumidor que a entrega seja efectuada num prazo 
máximo de 30 dias, já que este último pode, em certos casos, preferir que a entrega seja 
efectuada numa data posterior. A solução que nos parece, por conseguinte, ser a melhor é 
que o termo do prazo de entrega seja acordado entre o consumidor e o comerciante.

Alteração 1085
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
imediatamente após a celebração do 
contrato, mediante transferência da sua 
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ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

posse material ao consumidor ou a terceiro 
por ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

Or.en

Alteração 1086
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 
dias a contar da data de celebração do 
contrato.

1. O comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado. Quando a entrega não for 
imediata, o comerciante deve indicar o
prazo limite em que se compromete a 
entregar o bem.

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 
tenham por objectivo garantir um 
diferente nível de defesa dos 
consumidores.

Or.fr

Alteração 1087
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 

1. As partes deverão acordar num prazo 
dentro do qual o comerciante é obrigado a
entregar os bens ao consumidor ou a 
terceiro por ele indicado, com excepção do 
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ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

transportador;

Or.it

Alteração 1088
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

1. Salvo acordo em contrário das partes, a 
empresa deve entregar os bens mediante 
transferência da sua posse material ao 
consumidor ou a terceiro por ele indicado, 
com excepção do transportador, 
imediatamente após a celebração do 
contrato e, em qualquer caso, o mais 
tardar 30 dias a contar da data de 
celebração do contrato. Em caso de acordo 
quanto à data de entrega, o consumidor 
pode escolher a data de entrega, que não 
deverá exceder o prazo de trinta dias a 
partir da data de celebração do contrato.

Or.el

Alteração 1089
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, logo após a celebração do 
contrato e no prazo máximo de 30 dias a 
contar da data de celebração do contrato.
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Or.pl

Justificação

A fim de evitar quaisquer atrasos na entrega dos bens, estes devem, sempre que possível, ser 
entregues ao consumidor imediatamente após a celebração do contrato.

Alteração 1090
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 
comerciante deve entregar os bens 
imediatamente, mediante transferência da 
sua posse material ao consumidor ou a 
terceiro por ele indicado, com excepção do 
transportador. Em qualquer caso, o 
comerciante deverá entregar os bens no 
prazo máximo de 30 dias a contar da data 
de celebração do contrato

Or.en

Alteração 1091
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo acordo em contrário das partes, o
comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, no prazo máximo de 30 dias 
a contar da data de celebração do contrato.

1. O comerciante deve entregar os bens 
mediante transferência da sua posse 
material ao consumidor ou a terceiro por 
ele indicado, com excepção do 
transportador, na data acordada entre o 
comerciante e o consumidor, no prazo 
máximo de 30 dias a contar da data de 
celebração do contrato.

Or.en
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Alteração 1092
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

Suprimido

Or.de

Alteração 1093
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, num prazo que não 
pode ser inferior a sete dias a contar da 
data de entrega estabelecida no n.º 1, 
solicitar o reembolso de quaisquer somas 
pagas ou a resolução do contrato.

Or.fr

Justificação

É do interesse do consumidor manter a possibilidade de prever um prazo superior a 7 dias.

Alteração 1094
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega no 
momento acordado, o consumidor pode 
rescindir imediatamente o contrato ou 
receber os bens em data ulterior, a 
determinar pelo consumidor.

Or.en

Justificação

De acordo com a actual redacção do n.º 2, o facto de o comerciante se atrasar na entrega 
dos bens deverá obrigá-lo a reembolsar quaisquer pagamentos antecipados, mesmo que 
entregue os bens mais tarde e o consumidor pretenda recebê-los nessa altura. Porém, se os 
bens não forem entregues a tempo, é importante que o consumidor possa optar entre aceitar 
a entrega com o atraso (se ainda desejar os bens) ou a decidir rescindir o contrato (se já não 
desejar os bens).

Alteração 1095
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a sua
obrigação de respeitar a data de entrega 
dos bens na data acordada, o consumidor 
pode rescindir o contrato ou estabelecer 
um novo prazo definitivo para a entrega 
de entrega desses bens pelo comerciante.

Or.en

Alteração 1096
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante ultrapasse o prazo
de 7 dias relativamente à data de entrega
indicada nos termos do n.° 1, o 
consumidor pode resolver o contrato e
solicitar o reembolso de quaisquer somas 
pagas no âmbito da execução do contrato.

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 
entretanto efectuada.
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 execução do contrato.
Tal não prejudica o direito do consumidor 
a solicitar uma indemnização.
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 
tenham por objectivo garantir um 
diferente nível de defesa dos 
consumidores.

Or.fr

Justificação

Tendo o próprio comerciante indicado o termo do prazo de entrega, parece supérfluo obrigar 
o consumidor a notificar o comerciante para proceder à entrega em caso de incumprimento 
da obrigação de efectuar a entrega acordada. O sistema aqui previsto dá liberdade de 
escolha ao consumidor, que pode, por este motivo, decidir resolver ou não o contrato se a 
entrega não for entretanto efectuada.

Alteração 1097
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante ultrapasse o prazo
de 7 dias relativamente à data de entrega
prevista, indicada no n.° 1, o consumidor 
pode resolver o contrato e solicitar o 
reembolso de quaisquer somas pagas no 
âmbito da execução do contrato.

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 
entretanto efectuada.
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 execução do contrato.

Or.fr

Justificação

A obrigação do consumidor de notificar o comerciante para lhe solicitar que proceda à 
entrega restringe os direitos de protecção dos consumidores. Com efeito, esta medida pode 
revelar-se altamente dissuasora para um grande número de consumidores.

Alteração 1098
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, em suporte duradouro, 
instá-lo a proceder à entrega num prazo 
adequado às circunstâncias e informá-lo 
da sua intenção de resolver o contrato se 
a entrega não for efectuada. Se o referido 
prazo expirar sem que nenhuma medida 
tenha sido adoptada, o consumidor pode 
resolver o contrato de venda. O 
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consumidor que já tenha efectuado o 
pagamento pode solicitar o reembolso de 
quaisquer somas pagas no prazo de sete 
dias a contar do dia da resolução do 
contrato.

Or.de

Justificação

É necessário prever um prazo suplementar adequado antes de se poder proceder à resolução 
do contrato. 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 1099
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor terá direito ao reembolso de 
quaisquer somas pagas.

Or.it

Alteração 1100
Andreas Schwab, Wim van de Camp, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał 
Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, em suporte duradouro, 
instá-lo a proceder à entrega num prazo 
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n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

adequado às circunstâncias e informá-lo 
da sua intenção de resolver o contrato se 
a entrega não for efectuada. Se o referido 
prazo expirar sem que nenhuma medida 
tenha sido adoptada, o consumidor pode 
resolver o contrato de venda. O 
consumidor que já tenha efectuado o 
pagamento pode solicitar o reembolso de 
quaisquer somas pagas no prazo de sete 
dias a contar do dia da resolução do 
contrato. Tal não prejudica os direitos do 
consumidor a solicitar uma 
indemnização.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 132.

Alteração 1101
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas. 

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega atempada, 
como previsto no n.º1, por sua exclusiva 
responsabilidade, o consumidor pode, ao 
abrigo da legislação nacional resolver o 
contrato e solicitar o reembolso de 
quaisquer somas pagas num prazo 
razoável e nunca inferior a sete dias a 
contar da data em que o comerciante foi 
informado da decisão do consumidor de 
resolver o contrato.

Or.el
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Alteração 1102
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode convocá-lo, em suporte 
duradouro, a efectuar a entrega num 
prazo adequado às circunstâncias, não 
inferior a sete dias. Se o prazo atrás 
indicado expirar sem que a entrega tenha 
sido efectuada, considera-se que o 
consumidor resolveu o contrato de venda 
a menos que, antes da data de expiração, 
o consumidor declare em suporte 
duradouro que não fez uso do seu direito 
de resolução do contrato. Essa declaração 
terá efeitos jurídicos se tiver sido enviada 
antes do prazo de expiração. O 
consumidor que já tenha efectuado o 
pagamento pode solicitar o reembolso de 
quaisquer somas pagas no prazo de sete 
dias a contar do dia da resolução do 
contrato de venda. Tal não prejudica o 
direito do consumidor a solicitar uma 
indemnização.

Or.pl

Justificação

As alterações propostas pelo relator foram complementadas de forma a evitar que os 
consumidores que estão dispostos a esperar mais tempo pela entrega dos bens sejam 
obrigados a resolver o contrato. Visa uma harmonização plena.

Alteração 1103
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

2. Se o comerciante não cumprir a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode convocá-lo, em suporte 
duradouro, a efectuar a entrega num 
prazo adequado às circunstâncias, não 
inferior a sete dias, e notificá-lo da sua 
intenção de resolver o contrato se a 
entrega não for efectuada. Se o prazo 
atrás indicado expirar sem que a entrega 
tenha sido efectuada, considera-se que o 
consumidor resolveu o contrato. O 
consumidor que já tenha efectuado o 
pagamento pode solicitar o reembolso de 
quaisquer somas pagas no prazo de sete 
dias a contar do dia da resolução do 
contrato. Tal não prejudica os direitos do 
consumidor a solicitar uma 
indemnização.
Se o prazo for ultrapassado, o consumidor 
tem o direito de rescindir o contrato 
imediatamente, sem notificar o 
comerciante previamente, nos termos do 
n.° 2 do artigo 22.°.

Or.en

Alteração 1104
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O consumidor pode rescindir o 
contrato, nos termos dos n.ºs 2 ou 2-A 
(novo), notificando o comerciante por 
escrito, noutro suporte duradouro, ou por 
telefone. O comerciante deve efectuar o 
reembolso de quaisquer somas pagas no 
prazo de sete dias a contar da data em que 
receba a notificação do consumidor.
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Or.en

Alteração 1105
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Se a entrega não for efectuada 
dentro do novo prazo previsto no n.º 2, o 
consumidor pode rescindir o contrato.

Or.en

Alteração 1106
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. O consumidor tem o direito de 
rescindir o contrato se, mais uma vez, o 
bem não for entregue no prazo previsto no 
n.° 2.

Or.en

Alteração 1107
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nos termos dos n.ºs 2 ou 3, o 
consumidor tem o direito de rescindir o 
contrato notificando o comerciante por 
escrito ou utilizando outro suporte 
duradouro. O consumidor tem direito ao 
reembolso de quaisquer montantes pagos 
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num prazo de sete dias a contar da data 
da entrega.

Or.en

Alteração 1108
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o comerciante não efectuar a 
entrega no prazo indicado no n.º 2, os 
Estados-Membros podem adoptar ou 
manter as disposições nacionais que 
prevejam outras formas de reparação do 
consumidor, nomeadamente os pedidos de 
indemnização.

Or.de

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 1109
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22 – ponto 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. Se for estabelecido qualquer acordo 
entre o consumidor e o comerciante para 
a entrega num período específico e a 
entrega não for efectuada nesse período, o 
consumidor tem o direito de rescindir o 
contrato.

Or.en
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Justificação

Por exemplo, se o consumidor pedir a entrega do bem ou serviço antes de uma determinada 
data e tal for previamente aceite pelo comerciante, se a entrega não for efectuada como 
acordado, o consumidor pode já não ter necessidade desse bem ou serviço. 
Consequentemente, deverá ter o direito de rescindir o contrato.

Alteração 1110
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se o comerciante não efectuar a 
entrega no prazo indicado no n.º 2, os 
Estados-Membros podem adoptar ou 
manter as disposições nacionais que 
prevejam outras formas de reparação do 
consumidor.

Or.de

Justificação

Esta alteração substitui a alteração 133.

Alteração 1111
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso o contrato diga respeito a um 
bem a produzir ou a adquirir 
especialmente para o consumidor, de 
acordo com as suas instruções ou 
desideratos, e o comerciante não possa 
utilizar o bem para qualquer outro fim 
sem incorrer em prejuízos significativos, o 
consumidor apenas poderá rescindir o 
contrato em caso de demora por parte do 
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comerciante se considerar que essa 
demora impede de forma substancial a 
concretização do objectivo do contrato. 
Tal não prejudica o direito do consumidor 
a solicitar uma indemnização.

Or.fi

Justificação

Seria conveniente adoptar disposições específicas aplicáveis aos bens encomendados. Essas 
disposições protegeriam, em particular, as pequenas empresas, as quais são 
desproporcionadamente penalizadas pelo direito específico de resolução do contrato. 

Alteração 1112
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem, se 
necessário for para garantir um nível 
elevado de protecção dos consumidores, 
manter ou introduzir, na sua legislação 
nacional, disposições diferentes das 
estabelecidas no artigo 22.º.

Or.en

Alteração 1113
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem, para 
garantir um nível mais elevado de defesa 
do consumidor, manter ou introduzir na 
sua legislação nacional disposições 
divergentes das previstas no artigo 22.º.
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Or.el

Alteração 1114
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Direito à entrega de bens ou ao 
fornecimento de serviços noutro 
Estado-Membro
No caso de um contrato celebrado à 
distância, o consumidor deverá ter o 
direito a solicitar ao comerciante a 
entrega dos bens ou o fornecimento do 
serviço noutro Estado-Membro. O 
comerciante é obrigado a satisfazer o 
pedido do consumidor se tal for 
tecnicamente viável e se o consumidor 
estiver disposto a suportar os respectivos 
custos. Em qualquer caso, o comerciante 
deverá declarar os custos 
antecipadamente. 

Or.cs

Alteração 1115
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.°-A

Pagamentos
1. O comerciante não pode embolsar ou 
imputar o montante completo dos 
bens/serviços à conta ou cartão de crédito 
do consumidor enquanto os bens/serviços 
não forem entregues. Quando os 
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bens/serviços forem de montante avultado 
ou realizados por encomenda do 
consumidor, o comerciante e o 
consumidor podem acordar entre si sobre 
o pagamento antecipado de um depósito.
2. O comerciante deve facultar aos 
consumidores a utilização de, pelo menos, 
um meio de pagamento isento de 
encargos.
3. Os Estados-Membros devem proibir os 
comerciantes de facturar aos 
consumidores encargos que ultrapassem o 
custo por si suportado para a utilização de 
tais meios de pagamento.

Or.en

Alteração 1116
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 23

Texto da Comissão Alteração

Transferência de riscos Suprimido
1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens.
2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no 
momento da entrega, conforme acordado 
pelas partes, se o consumidor ou um 
terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, não tomarem medidas 
razoáveis para adquirir a posse material 
dos bens.

Or.de
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Alteração 1117
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens.

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material directa dos bens.

Or.de

Justificação

Em muitos Estados-Membros, o direito real distingue vários tipos de posse, pelo que a 
simples utilização do termo "posse" pode provocar incerteza jurídica. Por exemplo, a posse 
pode também ser transferida através do constituto possessório ou em virtude do direito à 
restituição. A posse directa significa a posse física, isto é a obtenção do poder de facto sobre 
um bem.

Alteração 1118
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens.

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor ou para
um terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, no acto de entrega.

Or.fr

Justificação

Simplificação da proposta inicial da Comissão.
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Alteração 1119
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens.

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens. Após a entrega ao 
transportador, o risco deve ser transferido 
para o consumidor, se o transportador 
tiver sido encarregado pelo consumidor 
para transportar os bens ou tiver sido 
seleccionado por este.
Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, que tenham por 
objectivo garantir um nível de defesa dos 
consumidores diferente.

Or.de

Justificação

Não é adequado que, tal como prevê a proposta da Comissão, o risco não seja transferido 
para o consumidor, após a entrega ao transportador, mesmo quando este é contratado ou 
seleccionado pelo consumidor para a entrega dos bens.

Alteração 1120
Philippe Juvin, Damien Abad, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor quando 
este ou um terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, adquiriram a 
posse material dos bens.

1. O risco de perda ou dano dos bens deve 
ser transferido para o consumidor ou para
um terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, no acto de entrega. No 
caso dos contratos concluídos fora do 
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estabelecimento comercial, a presente 
disposição não é aplicável durante o 
período referido no n.° 4 do artigo 12.º, 
não tendo o contrato força executória 
durante esse mesmo período. 

Or.fr

Justificação

É importante que a transferência de riscos não tenha lugar durante o período definido no 
n.° 4 do artigo 12.º, alterado no que diz respeito aos contratos fora do estabelecimento 
comercial. Durante este período, os Estados-Membros podem proibir a execução das 
obrigações das partes ("período branco").

Alteração 1121
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. 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 tenham por 
objectivo garantir um diferente nível de 
defesa dos consumidores.

Or.fr

Alteração 1122
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no 
momento da entrega, conforme acordado 

Suprimido
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pelas partes, se o consumidor ou um 
terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, não tomarem medidas 
razoáveis para adquirir a posse material 
dos bens.

Or.fr

Alteração 1123
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no 
momento da entrega, conforme acordado 
pelas partes, se o consumidor ou um 
terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, não tomarem medidas 
razoáveis para adquirir a posse material 
dos bens.

2. Os Estados-Membros podem prever 
disposições nacionais suplementares que 
regulamentam a transferência dos riscos 
na hipótese de o consumidor não tomar 
todas as medidas necessárias para 
proceder à recepção do bem.

Or.fr

Justificação

É importante introduzir uma cláusula de harmonização mínima que garanta a possibilidade 
de preservação de certas disposições de regimes mais protectores do consumidor em matéria 
de transferência de riscos.

Alteração 1124
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no momento 
da entrega, conforme acordado pelas 
partes, se o consumidor ou um terceiro por 

2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no momento 
da entrega, conforme acordado pelas 
partes, se o consumidor ou um terceiro por 
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ele indicado, com excepção do
transportador, não tomarem medidas 
razoáveis para adquirir a posse material 
dos bens.

ele indicado, com excepção do 
transportador, não tomarem expressamente
medidas razoáveis para adquirir a posse 
material dos bens.

Or.fr

Justificação

A transferência do risco é essencial na medida em que marca a cessação da obrigação que 
incumbe ao profissional de velar pela conservação do bem. A sua transferência para o 
consumidor, tal como aqui previsto, deve ser acompanhada da garantia de que o consumidor 
não tomou manifestamente as medidas razoáveis necessárias para adquirir a posse dos bens. 

Alteração 1125
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O risco referido no n.º 1 deve ser 
transferido para o consumidor no 
momento da entrega, conforme acordado 
pelas partes, se o consumidor ou um 
terceiro por ele indicado, com excepção 
do transportador, não tomarem medidas 
razoáveis para adquirir a posse material 
dos bens.

2. Caso o consumidor não recolha ou não 
se disponibilize para receber os bens que 
são mantidos à sua disposição, o risco de 
deterioração dos bens decorrente das suas 
características naturais será suportado 
pelo consumidor após o comerciante ter 
cumprido a sua obrigação de entrega dos 
mesmos.

Or.fi

Justificação

Os riscos deveriam, em princípio, ser sempre suportados pela parte do contrato que está 
efectivamente na posse dos bens. Esta parte está em melhores condições de cuidar dos bens 
de forma a evitar que sejam perdidos ou danificados. Os bens susceptíveis de se deteriorar 
devido à sua natureza (alimentos, flores frescas, plantas, etc.) constituem a única excepção. 
Neste caso específico, o consumidor deveria suportar o risco de deterioração desses bens 
caso não os recolha ou não se disponibilize para os receber, em conformidade com o 
contrato.
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Alteração 1126
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos celebrados com os 
consumidores não devem ultrapassar um 
calendário de obrigações contratuais de 
doze meses.

Or.en

Alteração 1127
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Após doze meses, o consumidor 
deverá poder rescindir o contrato em 
qualquer momento. A rescisão pode ser 
sujeita a uma notificação prévia que não 
ultrapasse o prazo de dois meses.

Or.en

Alteração 1128
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições diferentes das 
previstas no presente artigo.

Or.de
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Alteração 1129
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Se, no caso de o consumidor acusar 
uma falta de conformidade, os bens forem 
devolvidos ao comerciante para inspecção 
ou reposição da mesma, o comerciante 
deve suportar o risco de qualquer dano 
causado aos bens até estes serem 
devolvidos ao consumidor.

Or.fi

Justificação

Os riscos deveriam, em princípio, ser sempre suportados pela parte do contrato que está 
efectivamente na posse dos bens. Esta parte está em melhores condições de cuidar dos bens 
de forma a evitar que sejam perdidos ou danificados. Os bens susceptíveis de se deteriorar 
devido à sua natureza (alimentos, flores frescas, plantas, etc.) constituem a única excepção. 
Neste caso específico, o consumidor deveria suportar o risco de deterioração desses bens 
caso não os recolha ou não se disponibilize para os receber, em conformidade com o 
contrato.

Alteração 1130
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Duração dos contratos
1. Os contratos celebrados com 
consumidores não poderão estipular 
períodos de vinculação contratual 
superiores a seis meses.
2. Passados seis meses, os consumidores 
podem rescindir os contratos em qualquer 
altura. A rescisão pode ser sujeita a uma 
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notificação prévia que não ultrapasse o 
prazo de dois meses.

Or.en

Justificação

No caso de contratos em curso, a possibilidade de os consumidores mudarem facilmente de 
fornecedor é crucial. A duração crescente dos contratos (por vezes, mais de um ano) sujeita 
os consumidores ao mesmo contrato com o mesmo fornecedor durante demasiado tempo. 
Esta situação é prejudicial para a concorrência e, em última instância, tem percussões sobre 
o preço e a qualidade dos serviços.

Alteração 1131
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Duração dos contratos
1. Sem prejuízo das disposições previstas 
no direito nacional em matéria de 
cláusulas abusivas, os contratos 
celebrados com consumidores não podem 
prever inicialmente uma duração de 
vigência superior a doze meses.  
2. No fim do período de vigência inicial de 
um ano, os consumidores podem pôr 
termo ao contrato em qualquer momento. 
A resolução do contrato pode ficar sujeita 
ao respeito de um período de notificação 
prévia, que não pode ultrapassar os 2 
meses.

Or.fr

Justificação

Esta alteração destina-se a evitar que os consumidores fiquem à partida vinculados ao 
comerciante por períodos de tempo demasiado longos, susceptíveis de os impedir de mudar 
de prestador durante muito tempo, o que, em certos casos, pode reduzir as condições 
efectivas de concorrência e, por conseguinte, ter efeitos sobre a qualidade e os preços.
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Alteração 1132
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Meios de pagamento
1. Os comerciantes devem facultar aos 
consumidores a utilização de, pelo menos, 
um meio de pagamento isento de 
encargos.
2. Os Estados-Membros devem proibir os 
comerciantes de facturar aos 
consumidores encargos que ultrapassem o 
custo por si suportado para a utilização de 
tais meios de pagamento.

Or.en

Alteração 1133
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 23-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-B:
Os Estados-Membros proíbem o 
comerciante de imputar ao consumidor
custos de utilização dos meios de 
pagamento que excedam os custos 
efectivamente suportados pelo 
comerciante para a utilização desses 
mesmos meios. 

Or.fr
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Alteração 1134
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 23-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A

Duração dos contratos
1. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa a cláusulas contratuais desleais, 
os contratos celebrados com 
consumidores não devem estipular 
qualquer período de vinculação inicial 
superior a doze meses.
2. Transcorrido o período de doze meses, 
os consumidores podem rescindir o 
contrato em qualquer altura. A rescisão 
pode ser sujeita a uma notificação prévia 
que não ultrapasse o prazo de dois meses.

Or.en

Justificação

No caso de contratos em curso, a possibilidade de os consumidores mudarem facilmente de 
fornecedor é crucial. A duração crescente dos contratos (por vezes, mais de um ano) sujeita 
os consumidores ao mesmo contrato com o mesmo fornecedor durante demasiado tempo. 
Esta situação é prejudicial para a concorrência e, em última instância, tem percussões sobre 
o preço e a qualidade dos serviços.


