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Alteração 1135
Christel Schaldemose

Proposta de directiva
Artigo 23-F (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Meios de pagamento
1. Os comerciantes devem oferecer aos 
consumidores, no mínimo, um meio de 
pagamento gratuito.

2. Os Estados-Membros devem proibir os 
comerciantes de cobrar aos consumidores 
taxas que excedam o custo por conta do 
comerciante pela utilização de tais meios.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não prevê quaisquer regras relativas ao pagamento embora este 
seja uma das principais preocupações dos consumidores. Os consumidores queixam-se 
(sobretudo nos mercados em linha, ou seja, venda de bilhetes para concertos e eventos 
desportivos, passagens aéreas, etc.) de  não poderem pagar sem custos suplementares ligados 
a determinados meios de pagamento.

Alteração 1136
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 24 

Texto da Comissão Alteração

Conformidade com o contrato Suprimido
1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de 
venda. 
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2. Presume-se que os bens entregues estão 
em conformidade com o contrato se 
satisfizerem as seguintes condições: 
(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo vendedor e possuírem as 
qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo; 
(b) Forem adequados ao uso específico 
requerido pelo consumidor e do qual 
tenha informado o comerciante aquando 
da celebração do contrato e que este o 
tenha aceite; 
(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou  
(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo. 
3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de 
conformidade ou não puder 
razoavelmente ignorá-la ou se esta 
decorrer dos materiais fornecidos pelo 
consumidor. 
4. O comerciante não fica vinculado pelas 
afirmações públicas a que se refere a 
alínea d) do n.º 2, se provar uma das 
seguintes situações: 
(a) Não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da afirmação em causa,
(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido 
corrigida,
(c) A decisão de comprar o bem não tinha 
sido influenciada pela afirmação em 
causa.
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5. Qualquer falta de conformidade que 
resulte de instalação incorrecta dos bens é 
considerada falta de conformidade dos 
bens sempre que a instalação fizer parte 
do contrato de venda e os bens forem 
instalados pelo comerciante ou sob a sua 
responsabilidade. O mesmo acontece se os 
produtos destinados a ser montados pelo 
consumidor forem montados pelo 
consumidor e se a montagem incorrecta 
for devida a um erro nas instruções da 
montagem.

Or. de

Alteração 1137
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de venda.

1. O estabelecimento comercial deve ser 
obrigado a entregar bens ao consumidor
que sejam conformes com o contrato de 
venda.

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1138
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de venda.

1. O comerciante é responsável pela 
conformidade do produto com o contrato 
de venda.

Or. en

Alteração 1139
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de venda.

1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de venda.
O comerciante é responsável perante o 
consumidor se as mercadorias não forem 
conformes com o estabelecido no 
contrato.

Or. el

Alteração 1140
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se que os bens entregues estão 
em conformidade com o contrato se 
satisfizerem as seguintes condições:

2. Os bens entregues estão em 
conformidade com o contrato se 
satisfizerem as seguintes condições:

(-a) A sua natureza for conforme ao 
acordado entre as partes, em particular, a 
qualidade e a quantidade;

(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo vendedor e possuírem as 
qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo;

(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo vendedor e possuírem as 
qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo;
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(b) Forem adequados ao uso específico 
requerido pelo consumidor e do qual 
tenha informado o comerciante aquando 
da celebração do contrato e que este o 
tenha aceite;

(b) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo;

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

(c) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

(A nova alínea (- a) é inserida antes da actual alínea (a) da proposta da Comissão. Por outro 
lado, viu-se a necessidade de uma clarificação da redacção: as novas alíneas (b) e (c) 

retomam, modificando ligeiramente, as actuais alíneas (c) e (d) da proposta da Comissão, 
pois trata-se de condições que devem ser satisfeitas em todas as circunstâncias.)

Or.fr

Alteração 1141
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se que os bens entregues estão 2. Os bens devem estar em conformidade 
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em conformidade com o contrato se 
satisfizerem as seguintes condições:

com o contrato. 

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1142
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo vendedor e possuírem as 
qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo;

(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo comerciante e possuírem 
as qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo;

Or.fr

Alteração 1143
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Forem conformes com a descrição que 
deles é feita pelo vendedor e possuírem as 
qualidades do bem que o comerciante 
tenha apresentado ao consumidor como 
amostra ou modelo;

(a) A sua natureza for conforme ao 
acordado entre as partes e, em particular,
possuírem as qualidades do bem que o 
comerciante tenha apresentado ao 
consumidor como amostra ou modelo;
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Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1144
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea -a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(-a) Quando adequado, os bens devem, 
além disso:

Este texto deve ser inserido antes da actual alínea (a) da proposta da Comissão e refere-se às 
actuais alíneas (a) e (b) do texto).

Or.fr

Justificação

Clarificação da redacção para as alíneas (a) e (b): as actuais alíneas (a) e (b) da proposta 
da Comissão são condições que devem ser satisfeitas "quando adequado " (descrição e 
amostra ou modelo, e utilização especial).

Alteração 1145
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Forem adequados ao uso específico 
requerido pelo consumidor e do qual tenha 

(b) (Não se aplica à versão portuguesa)
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informado o comerciante aquando da 
celebração do contrato e que este o tenha 
aceite;

Or.fr

Alteração 1146
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Forem adequados ao uso específico 
requerido pelo consumidor e do qual 
tenha informado o comerciante aquando 
da celebração do contrato e que este o 
tenha aceite;

(b) Forem, na ausência de um acordo 
sobre a sua natureza, adequados ao uso 
para o qual as partes no contrato o 
destinem aquando da celebração do 
contrato; 

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1147
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

Suprimido

Or.fr
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Justificação

Esta alínea foi ligeiramente alterada e inserida como nova alínea (b) no n.° 2 do artigo 24.°.

Alteração 1148
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; e

Or. en

Alteração 1149
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; e

Or. en

Alteração 1150
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do
mesmo tipo; e
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Or. en

Alteração 1151
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Forem adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

(c) Forem, de qualquer outro modo,
adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens desse
tipo;

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1152
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

Suprimido
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Or.fr

Justificação

Esta alínea inserida como nova alínea (c) no n.° 2 do artigo 24.°.

Alteração 1153
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo, incluindo, designadamente, 
durabilidade, segurança e disponibilidade 
de peças sobressalentes, e que o 
consumidor pode razoavelmente esperar, 
atendendo à natureza do bem e, se for caso 
disso, às afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

Or. en

Justificação

No que respeita ao princípio da conformidade com o contrato, a lista de critérios da não 
conformidade deve ser reforçada e melhorada. Convém esclarecer que, ao avaliar se os bens 
estão adequados às utilizações a que habitualmente se destinam, serão igualmente tidos em 
conta os seguintes elementos: finalidade, aparência e acabamento, ausência de pequenos 
defeitos e durabilidade do produto.

Alteração 1154
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo –incluindo a utilização para a qual o 
produto destina, a sua aparência e 
acabamento, a ausência de defeitos 
menores e a durabilidade do produto, a 
disponibilidade de serviços pós-venda e de 
peças sobressalentes, a conformidade com 
os requisitos legais de segurança dos bens 
– e que o consumidor pode razoavelmente 
esperar, atendendo à natureza do bem e, se 
for caso disso, às afirmações públicas sobre 
as suas características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

Or. en

Alteração 1155
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo – incluindo a utilização para a qual o 
produto destina, a sua aparência e 
acabamento, a ausência de defeitos 
menores e a durabilidade do produto, a 
disponibilidade de serviços pós-venda e de 
peças sobressalentes, a conformidade com 
os requisitos legais de segurança dos bens 
– e que o consumidor pode razoavelmente 
esperar, atendendo à natureza do bem e, se 
for caso disso, às afirmações públicas sobre 
as suas características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa proporcionar uma maior orientação quanto à forma como os 
comerciantes e os consumidores devem verificar se os bens apresentam a qualidade e o 
desempenho esperados. Na  sua versão actual, a proposta da Comissão é demasiado vaga e 
pode dar azo a controvérsias desnecessárias quanto ao seu significado, provocando custos 
adicionais para as empresas e prejuízos potenciais para os consumidores.

Alteração 1156
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) Apresentarem as qualidades e as 
prestações habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, atendendo à 
natureza do bem e, se for caso disso, às 
afirmações públicas sobre as suas 
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo.

(d) Apresentarem, além disso, as 
qualidades habituais de bens do mesmo 
tipo e que o consumidor pode esperar, 
atendendo à natureza do bem e, se for caso 
disso, às afirmações públicas sobre as suas
características concretas feitas pelo 
comerciante, pelo produtor ou pelo seu 
representante, nomeadamente na 
publicidade ou no rótulo, a menos que o 
comerciante não tenha conhecimento ou 
não tenha necessitado de ter 
conhecimento das afirmações em questão, 
as afirmações em questão fossem 
justificadas aquando da celebração do 
contrato ou não tivessem podido 
influenciar a decisão de compra.

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware.Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser Maßstäbe 
aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.
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Alteração 1157
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) Forem embalados por forma a evitar 
causar danos aos bens;

Or. pl

Justificação

A embalagem adequada dos bens (em particular, dos frágeis) reduz a probabilidade de os 
danificar durante o transporte. Visa uma harmonização plena.

Alteração 1158
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 24 – n.º 2 – alínea d-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-B) Forem embalados adequadamente, 
de forma a evitar a possibilidade de os 
danificar;

Or. pl

Justificação

A embalagem adequada - que é especialmente importante durante o transporte dos bens -
deve ser incluída entre os factores com base nos quais se considera a conformidade com o 
contrato.

Alteração 1159
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de 
conformidade ou não puder 
razoavelmente ignorá-la ou se esta 
decorrer dos materiais fornecidos pelo 
consumidor.

Suprimido

Or. de

Justificação

A bem da sistematização, o presente número (n.º 3) deixa de integrar o artigo 24.º, passando 
a integrar um artigo próprio.

Alteração 1160
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade 
ou não puder razoavelmente ignorá-la ou 
se esta decorrer dos materiais fornecidos 
pelo consumidor.

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade 
ou tiver, de forma não razoável, sido tão 
grosseiramente negligente, que a ignorou
ou se esta decorrer dos materiais 
fornecidos pelo consumidor.

Or. de

Alteração 1161
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

. (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 1162
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

. (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 1163
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade 
ou não puder razoavelmente ignorá-la ou 
se esta decorrer dos materiais fornecidos 
pelo consumidor.

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade 
ou se esta decorrer dos materiais 
fornecidos pelo consumidor.

Or. el

Alteração 1164
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade 
ou não puder razoavelmente ignorá-la ou 
se esta decorrer dos materiais fornecidos 
pelo consumidor.

3. Não se considera existir falta de 
conformidade, na acepção do presente 
artigo, se, no momento em que for 
celebrado o contrato, o consumidor tiver 
conhecimento dessa falta de conformidade.

Or. el

Alteração 1165
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O comerciante não fica vinculado pelas 
afirmações públicas a que se refere a 
alínea d) do n.º 2, se provar uma das 
seguintes situações:

Suprimido

(a) Não tinha conhecimento nem podia 
razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da afirmação em causa,
(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido 
corrigida,
(c) A decisão de comprar o bem não tinha 
sido influenciada pela afirmação em 
causa.

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
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öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1166
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida,

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida 
pelos mesmos meios e em tempo útil;

Or. en

Justificação

A excepção proposta à responsabilidade do comerciante pelas declarações públicas é 
demasiado vasta, nomeadamente, nos casos em que a declaração inicial do anúncio televisivo 
do produtor é rectificada no dia anterior por meio de um pequeno anúncio publicado num 
jornal.

Alteração 1167
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida,

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida 
pelos mesmos meios e em tempo útil,

Or. en

Alteração 1168
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida,

(b) Aquando da celebração do contrato, a 
afirmação em causa já tinha sido corrigida 
de modo equivalente ao que havia sido 
feita ou, pelo menos, de forma 
proeminente, no documento contratual,

Or. de

Alteração 1169
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) A decisão de comprar o bem não tinha 
sido influenciada pela afirmação em 
causa.

Suprimida

Or. en

Alteração 1170
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer falta de conformidade que 
resulte de instalação incorrecta dos bens é 
considerada falta de conformidade dos 
bens sempre que a instalação fizer parte 
do contrato de venda e os bens forem 
instalados pelo comerciante ou sob a sua 
responsabilidade. O mesmo acontece se os 
produtos destinados a ser montados pelo 
consumidor forem montados pelo 
consumidor e se a montagem incorrecta 
for devida a um erro nas instruções da 
montagem.

Suprimido
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Or. de

Justificação

A bem da sistematização, o presente número (n.º 5) passa a integrar deixa de integrar um 
artigo próprio (artigo 24.º-A) proposto pelo mesmo autor. 

Alteração 1171
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer falta de conformidade que 
resulte de instalação incorrecta dos bens é 
considerada falta de conformidade dos 
bens sempre que a instalação fizer parte 
do contrato de venda e os bens forem 
instalados pelo comerciante ou sob a sua 
responsabilidade. O mesmo acontece se os 
produtos destinados a ser montados pelo 
consumidor forem montados pelo 
consumidor e se a montagem incorrecta 
for devida a um erro nas instruções da 
montagem.

5. O comerciante responde por toda a falta 
de conformidade resultante da 
embalagem, das instruções de montagem 
e da instalação quando esta for da sua 
responsabilidade nos termos do contrato.

Or.fr

Alteração 1172
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-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 1173
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na legislação 
nacional disposições diferentes das 
previstas nos n.os 1 e 2, incluindo 
disposições mais ou menos rigorosas que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

Or.fr

Alteração 1174
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el

Alteração 1175
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 24-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Falta de conformidade
Os bens entregues serão considerados não 
conformes com o contrato, 
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nomeadamente, se
a) A montagem constituía parte do 
contrato de venda e os bens foram 
incorrectamente montados pelo 
comerciante ou sob sua responsabilidade;
b) os produtos, destinados a ser montados 
pelo consumidor forem montados pelo 
consumidor e se a montagem incorrecta 
for devida a um erro nas instruções da 
instalação;
c) os bens entregues não eram os que 
deveriam ser entregues ou foram 
entregues em quantidade insuficiente.

Or. de

Justificação

Die KOM-Fassung klärt nicht deutlich das Verhältnis der einzelnen Maßstäbe für die 
Vertragsmäßigkeit der Ware. Der Vorschlag geht von einer klaren Rangfolge dieser 
Maßstäbe aus, die auf dem Vorrang der Vertragsfreiheit beruht. Danach ist in erster Linie die 
Beschaffenheitsvereinbarung der Parteien maßgeblich; andernfalls kommt es auf den von der 
Parteien vorausgesetzten (nicht ausdrücklich vereinbarten) Zweck an. Erst dann ist die 
gewöhnliche Gebrauchseignung in Betracht zu ziehen, und schließlich sind die üblichen oder 
öffentlich verlautbarten Eigenschaften einer Ware maßgeblich.

Alteração 1176
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 25 

Texto da Comissão Alteração

Direitos - responsabilidade por falta de 
conformidade

Suprimido

O comerciante responde perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor.

Or. de
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Alteração 1177
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Direitos - responsabilidade por falta de 
conformidade

Ausência de direitos legais se o 
consumidor tiver conhecimento da falta 
de conformidade

Or. de

Justificação

O conhecimento, por parte do consumidor, de uma falta de conformidade com o contrato é 
imaterial para a existência dessa falta de conformidade. Assim sendo, a disposição foi 
transferida do n.º 3 do artigo 24.º, passando a constitui um artigo proprio (artigo 25.º).

Alteração 1178
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 25 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

O comerciante responde perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor.

Suprimido

Or. de

Justificação

O presente texto deve ser incluído no artigo 26.º, a fim de clarificar que apenas se relaciona 
com as reparações específicas estabelecidas no referido artigo e que não implica plena 
responsabilidade.
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Alteração 1179
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O comerciante responde perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor.

O consumidor não pode fazer valer a falta 
de conformidade com o contrato, se, no 
momento da sua celebração, tinha 
conhecimento da falta de conformidade 
ou se não tinha conhecimento da mesma 
em resultado de negligência grosseira e o 
comerciante não a tinha 
fraudulentamente ocultado ou se a falta 
de conformidade tiver origem em 
materiais fornecidos pelo consumidor.

Or. de

Justificação

O conhecimento, por parte do consumidor, de uma falta de conformidade com o contrato é 
imaterial para a existência dessa falta de conformidade. Assim sendo, a presente disposição 
deixa de integrar o n.º 3 do artigo 24.º, passando a integrar um artigo próprio (artigo 25.º).

Alteração 1180
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 25 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O comerciante responde perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor.

O comerciante e o produtor são 
igualmente responsáveis perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor.

Or. en
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Alteração 1181
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 25-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-A

Direito de resolução

1. Quando for estabelecido que o 
vendedor final é responsável perante o 
consumidor por não conformidade 
resultante de um acto ou omissão do 
produtor, de um vendedor anterior na 
mesma cadeia de contratos ou de 
qualquer outro intermediário, o vendedor 
final terá o direito de recurso contra as 
pessoas responsáveis nas suas relações 
contratuais. 
2. A pessoa ou pessoas contra as quais o 
vendedor final pode agir, juntamente com 
as acções e procedimentos relevantes, 
serão determinadas pela lei nacional, de 
modo a assegurar a efectividade desse 
direito.
3. A pessoa considerada como responsável 
para efeitos do número anterior terá o 
ónus de provar a ausência de 
responsabilidade pela falta de 
conformidade ou que a correcção feita 
pelo vendedor final para o consumidor 
não era de facto necessária.

Or. it

Alteração 1182
Matteo Salvini

Proposta de directiva
Artigo 25-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 25.º-B

Responsabilidade directa do produtor

No respeito da liberdade dos contratos e 
de outras disposições da legislação 
nacional que rege as relações entre 
vendedor ou qualquer outro intermediário 
e o consumidor, os Estados-Membros 
adoptarão formas de responsabilidade 
directa para o primeiro responsável  da 
cadeia relativamente a qualquer falta de 
conformidade pela qual o mesmo seja 
responsável.

Or. it

Alteração 1183
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 26 

Texto da Comissão Alteração

Reposição da conformidade Suprimido
1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando 
os bens não forem conformes com o 
contrato, o consumidor pode: 
a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição, 
(b) Obter a redução do preço,
c) Obter a resolução do contrato.
2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir. 
3. Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
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esforço do comerciante é 
desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com a redução do preço 
ou a resolução do contrato, forem 
considerados excessivos, tendo em conta o 
valor dos bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância 
da falta de conformidade. O consumidor 
só pode resolver o contrato se a falta de 
conformidade não for considerada 
insignificante.
4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das 
seguintes situações: 
a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem; 
(b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo 
razoável; 
c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;
(d) O mesmo defeito tenha voltado a 
surgir mais de uma vez num curto lapso 
de tempo.
5. A gravidade do inconveniente para o 
consumidor e a razoabilidade do período 
necessário para o comerciante repor a 
conformidade são avaliados atendendo à 
natureza dos bens ou do objectivo que 
presidiu à compra dos bens pelo 
consumidor, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 24.°

Or. de

Alteração 1184
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 
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Texto da Comissão Alteração

Reposição da conformidade Direitos legais em caso de falta de 
conformidade

Or. de

Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos em matéria 
de garantia. Em primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade 
seja rectificada (reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade 
(n.º 3).

Alteração 1185
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando 
os bens não forem conformes com o 
contrato, o consumidor pode:

Suprimido

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,
(b) Obter a redução do preço,
(c) Obter a resolução do contrato.

Or.fr

Alteração 1186
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
os consumidores podem escolher entre as 
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seguintes vias de reparação:

Or. en

Alteração 1187
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode escolher entre as 
seguintes vias de reparação:

Or. en

Alteração 1188
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o 
contrato, o consumidor pode:

1. Caso os bens apresentem uma falta de 
conformidade, o consumidor pode, nos 
termos dos n.os 2 a 5, escolher entre as 
seguintes soluções:

Or.fr

Justificação

Supressão do princípio da hierarquia das soluções.

Alteração 1189
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 



PE452.545v01-00 32/228 AM\836859PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o 
contrato, o consumidor pode:

1. Caso os bens apresentem uma falta de 
conformidade, o consumidor pode, nos 
termos dos n.os 2 a 5, escolher entre os 
seguintes recursos:

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação,
(b) Obter a reposição da conformidade 
através de substituição,
(c) Obter a redução do preço,
(d) Obter a resolução do contrato.
O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

Or.fr

Justificação

Supressão da hierarquia das soluções a fim de assegurar ao consumidor a escolha mais 
adequada em função das circunstâncias. Todavia, a impossibilidade de rescisão do contrato 
em caso de falta de conformidade insignificante assegura o equilíbrio do dispositivo.

Alteração 1190
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Nas condições previstas nos n.ºs 2 a 5, 
quando os bens não forem conformes com 
o contrato, o consumidor terá o direito de:

Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el
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Alteração 1191
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode, consoante as suas 
preferências:

Or.fr

Justificação

A escolha da solução deve caber ao consumidor.

Alteração 1192
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.ºs 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor tem o direito de:

1. Se os bens entregues não forem 
conformes com o contrato no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor, o consumidor terá os 
seguintes direitos legais:

Or. de

Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos em matéria 
de garantia. Em primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade 
seja rectificada (reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade 
(n.º 3).
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Alteração 1193
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. O comerciante responde perante o 
consumidor por qualquer falta de 
conformidade que exista no momento em 
que o risco é transferido para o 
consumidor. Como previsto nos n.os 2 a 5, 
quando os bens não forem conformes com
o contrato, o consumidor pode:

Or. de

Alteração 1194
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. 1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando 
os bens não forem conformes com o 
contrato, os consumidores podem escolher 
entre as seguintes vias de reparação:

Or. en

Alteração 1195
Ashley Fox

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode, consoante as suas 
preferências:
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Or. en

Justificação

Esta alteração visa introduzir o direito de recusa, permitindo que os consumidores sejam 
reembolsados sempre que adquirirem um bem com defeito.

Alteração 1196
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.ºs 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Como previsto nos n.ºs 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode, à escolha:

Or. pl

Justificação

O consumidor deve poder escolher a forma da solução a tomar. 

Alteração 1197
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando os 
bens não forem conformes com o contrato, 
o consumidor pode:

1. Quando os bens não forem conformes 
com o contrato, o consumidor pode, tendo 
em vista a reposição da conformidade: 

Or. en

Alteração 1198
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1199
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

Suprimido

Or. de

Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos em matéria 
de garantia.  Em primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade 
seja rectificada (reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade 
(n.º 3).

Alteração 1200
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

(a) Obter reparação,

Or. en
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Alteração 1201
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

(a) Obter reparação,

Or. en

Alteração 1202
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

(a) Obter a reparação dos bens,

Or.fr

Alteração 1203
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

Obter a reposição da conformidade através 
de reparação,

Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el
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Alteração 1204
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

(a) Obter reparação,

Or. en

Alteração 1205
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Obter a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição,

(a) Obter reparação ou a substituição do 
bem,

Or. en

Alteração 1206
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Obter a substituição do bem,

Or. en

Alteração 1207
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

(a-B) Obter a substituição do bem,

Or. en

Alteração 1208
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Obter a substituição dos bens,

Or.fr

Alteração 1209
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) Obter a reposição da conformidade 
através de substituição,
Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el

Alteração 1210
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 
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Texto da Comissão Alteração

(b) Obter a redução do preço, Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1211
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Obter a redução do preço, Suprimido

Or. de

Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos em matéria 
de garantia. Em primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade 
seja rectificada (reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade 
(n.º 3).

Alteração 1212
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Obter a redução do preço, (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en
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Alteração 1213
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Obter a redução do preço (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 1214
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Obter a redução do preço, (b) (Não se aplica à versão portuguesa)

Or.fr

Alteração 1215
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Obter a redução do preço, (Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 1216
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Obter a redução do preço, (Não se aplica à versão portuguesa)
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Or. en

Alteração 1217
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea b-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Obter a substituição do bem,

Or. en

Alteração 1218
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato. Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1219
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Obter a resolução do contrato. Suprimido

Or. de

Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos em matéria 
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de garantia. Em primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade 
seja rectificada (reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade 
(n.º 3).

Alteração 1220
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato, (c) Resolver o contrato. O contrato será 
resolvido sem demora indevida e no prazo 
máximo de 30 dias a contar da data do 
pedido do consumidor de resolução do 
contrato,

Or. en

Alteração 1221
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato, (c) Obter a retractação do contrato no 
prazo de 30 dias a contar da data  de 
recepção dos bens.  O consumidor tem 
legalmente direito à retractação do 
contrato em caso de contrato misto, a 
menos que a prestação dos serviços 
constitua a principal parte do contrato,

Or. en

Alteração 1222
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 
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Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato. (c) (Não se aplica à versão portuguesa)

Or.fr

Alteração 1223
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato, (c) Obter a resolução do contrato no prazo 
de 30 dias a contar da data  de recepção 
dos bens.

Or. en

Alteração 1224
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Obter a resolução do contrato, (c) Obter a rescisão do contrato e o 
reembolso integral do preço,

Or. en

Alteração 1225
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Em caso de contrato misto, o 
consumidor tem direito a rescindir todo o 
contrato, a não ser que a prestação do 
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serviço constitua a parte predominante do 
contrato,

Or. en

Alteração 1226
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) No que respeita aos serviços digitais, 
quando problemas técnicos causem  
atrasos ou a não realização da 
transferência de ficheiro num prazo 
razoável ou a impeçam, o consumidor tem 
direito à substituição ou ao reembolso do 
conteúdo digital;

Or. de

Alteração 1227
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Prejuízos

Or. de

Justificação

Se uma reposição não tiver resultado, tiver sido recusada ou for irrelevante, o consumidor 
tem direito, no segundo nível da hierarquia de direitos, a que o comerciante reduza o preço, 
rescinda o contrato ou pague uma indemnização.
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Alteração 1228
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. O consumidor só pode resolver o 
contrato se a falta de conformidade não 
for considerada insignificante.

Or.fr

Alteração 1229
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 26 – ponto 1-C (nova) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. No que respeita aos bens digitais, no 
caso de problemas técnicos que causem o 
atraso ou a não realização da 
transferência de ficheiro num prazo 
razoável ou a impeçam, o consumidor tem 
direito à substituição ou ao reembolso do 
conteúdo digital, 

Or. en

Alteração 1230
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 26 – ponto 1-D (nova) 

Texto da Comissão Alteração

1-D. No que respeita aos bens digitais, no 
caso de problemas técnicos que causem o 
atraso ou a não realização da 
transferência de ficheiro num prazo 
razoável ou a impeçam, o consumidor tem 
direito à substituição ou ao reembolso do 
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conteúdo digital, 

Or. en

Justificação

Visa uma harmonização plena.

Alteração 1231
Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-E. No que respeita aos serviços digitais, 
no caso de problemas técnicos que 
causem o atraso ou a não realização da 
transferência de ficheiros num prazo 
razoável ou a impeçam, o consumidor tem 
direito à substituição ou ao reembolso do 
montante pago pelo conteúdo digital, 

Or. es

Alteração 1232
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or. de



PE452.545v01-00 48/228 AM\836859PT.doc

PT

Alteração 1233
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or.fr

Alteração 1234
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or. en

Alteração 1235
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or.fr

Justificação

A escolha da solução deve caber ao consumidor e não ao comerciante.
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Alteração 1236
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or. en

Alteração 1237
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1238
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante o consumidor 
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preferir.

Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el

Alteração 1239
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

2. O comerciante assumirá as suas 
responsabilidades por falta de 
conformidade consoante a escolha do
consumidor, desde que esta seja realizável 
e não acarrete um custo 
desproporcionado para o comerciante.

Or. el

Alteração 1240
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante preferir.

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de 
substituição, consoante o consumidor
preferir. Durante um período de 30 dias a 
partir do dia em que o risco passa para o 
consumidor, este pode, em alternativa, 
rescindir o contrato e receber um 
reembolso total, excepto quando a falta de 
conformidade é mínima. O período de 30 
dias é reduzido sempre que:
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a) os bens sejam perecíveis; ou
b) o consumidor devesse ter descoberto a 
falta de conformidade antes da realização 
de um acto incompatível com a devolução 
dos bens.

Or. en

Alteração 1241
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

- No respeitante aos serviços digitais, o 
comerciante deve repor a conformidade 
através de reparação ou de substituição, 
consoante preferir.

Or. de

Alteração 1242
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de o consumidor concordar 
que a falta de conformidade seja corrigida 
mediante reparação ou substituição, o 
prazo referido no n. º 2 é suspenso até que 
a reparação esteja concluída com sucesso 
ou que se verifique não ser possível, ou 
até que o consumidor esteja na posse do 
bem de substituição. 

Or. en
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Alteração 1243
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é 
desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com a redução do preço 
ou a resolução do contrato, forem 
considerados excessivos, tendo em conta o 
valor dos bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância 
da falta de conformidade.

Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1244
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço, pela resolução do contrato ou pela 
indemnização pelos danos. O esforço do 
comerciante é desproporcionado se 
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com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

impuser custos que, em comparação com a 
redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

Or. de

(Ver n.º 1 do artigo 26.°)

Alteração 1245
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 
com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

Caso o consumidor opte pela reparação 
ou pela substituição dos bens, o 
comerciante deve proceder o mais 
rapidamente possível, a menos que prove
que a reposição da conformidade através 
de reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante é desproporcionado se 
impuser custos que, em comparação com a 
redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

Or.fr

Alteração 1246
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a O consumidor não tem direito à reposição 
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reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 
com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

da conformidade através de reparação ou 
de substituição quando o comerciante 
provar que a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição é 
ilegal, impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante é desproporcionado se 
impuser custos que, em comparação com 
outro tipo de reposição à disposição do 
consumidor, forem considerados 
excessivos, tendo em conta o valor dos 
bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância da 
falta de conformidade.

Or. en

Justificação

A confiança dos consumidores será reforçada se for permitido escolher entre a reparação, a 
substituição, a rescisão do contrato e a redução de preço, a menos que isso implique um 
esforço desproporcionado da parte do comerciante.

Alteração 1247
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 
com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

O consumidor não tem direito à reposição 
da conformidade através de reparação ou 
de substituição quando o comerciante 
provar que a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição é 
ilegal, impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante é desproporcionado se 
impuser custos que, em comparação com a 
redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.
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Or. en

Alteração 1248
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 
com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

O consumidor não tem direito à reposição 
da conformidade através de reparação ou 
de substituição quando o comerciante 
provar que a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição é 
ilegal, impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
do comerciante é desproporcionado se 
impuser custos que, em comparação com a 
redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

Or.fr

Alteração 1249
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é 
desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com a redução do preço 
ou a resolução do contrato, forem 

Uma reposição será considerada 
desproporcionada se levar o comerciante 
a incorrer em custos que, 
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considerados excessivos, tendo em conta o 
valor dos bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância 
da falta de conformidade.

a) à luz do valor que o bem teria se não 
existisse falta de conformidade,
b) tendo em conta a importância da falta 
de conformidade, 
c) e, após consideração da eventual 
disponibilidade de outra solução que não 
constituísse um grave inconveniente para 
o consumidor,
não seria razoável por comparação com 
outras soluções exequíveis.
A reparação ou substituição deve ser 
realizada dentro de um prazo razoável e 
sem grave inconveniente para o 
consumidor.

Or. de

Justificação

A presente alteração adequa a formulação à actual directiva relativa aos bens de consumo, à 
qual empresas e consumidores tiveram que se adaptar há apenas alguns anos. Deveria 
também ser possível avaliar se uma forma de reparação é desproporcionada comparando os 
custos de reparação e de rescisão do contrato. De outra forma, não há um correcto equilíbrio 
entre os interesses do consumidor e os do comerciante.

Amendment 1250
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 

O consumidor não tem direito à reposição 
da conformidade através de reparação ou 
de substituição quando o comerciante 
provar que a reposição da conformidade 
através de reparação ou de substituição é 
ilegal, impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte. O esforço 
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esforço do comerciante é desproporcionado 
se impuser custos que, em comparação 
com a redução do preço ou a resolução do 
contrato, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem como 
a importância da falta de conformidade.

do comerciante é desproporcionado se 
impuser custos que, em comparação com 
outro tipo de reposição à disposição do 
consumidor, forem considerados 
excessivos, tendo em conta o valor dos 
bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância da 
falta de conformidade.

Or. en

Alteração 1251
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Quando o comerciante provar que a 
reposição da conformidade através de 
reparação ou de substituição é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do 
preço ou pela resolução do contrato. O 
esforço do comerciante é 
desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com a redução do preço 
ou a resolução do contrato, forem 
considerados excessivos, tendo em conta o 
valor dos bens se não houvesse falta de 
conformidade, bem como a importância 
da falta de conformidade.

Quando a reposição escolhida pelo 
consumidor for a reparação ou a 
substituição e o comerciante provar que a 
reposição da conformidade de acordo com 
a preferência do consumidor é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da sua parte, será 
proporcionada ao consumidor o outro tipo 
de reposição.

Or. en

Alteração 1252
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

O esforço do comerciante é 
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desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com o outro tipo de 
reposição, forem considerados excessivos, 
tendo em conta o valor dos bens se não 
houvesse falta de conformidade, bem 
como a importância da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1253
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 - parágrafo 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No caso de os dois tipos de reposição 
serem ilegais, impossíveis ou implicarem 
um esforço desproporcionado da parte do 
comerciante, o consumidor pode optar 
livremente pela redução do preço ou pela 
resolução do contrato.

Or. en

Alteração 1254
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

Suprimido

Or.fr

Justificação

Ver alteração que visa a supressão da hierarquia das soluções no n.° 1 do artigo 26.°.
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Alteração 1255
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

Suprimido

Or.fr

Justificação

Texto já retomado na alínea (a) do n.° 1 do artigo 26.°.

Alteração 1256
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

Suprimido

Or. en

Justificação

A dificuldade da definição do termo'''insignificantes" conduziria à instauração de processos 
judiciais e à dependência em relação  à jurisprudência subsequente.

Alteração 1257
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2 
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Texto da Comissão Alteração

O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

O consumidor pode resolver o contrato, 
excepto se o comerciante puder 
demonstrar que a falta de conformidade é 
insignificante.

Or. en

Alteração 1258
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3 – parágrafo 2 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for 
considerada insignificante.

O consumidor pode resolver o contrato 
excepto se a falta de conformidade for 
considerada insignificante e não afectar o 
funcionamento do bem, a sua segurança 
ou aparência. Se o comerciante se recusar 
a resolver o contrato, o ónus da prova 
recai sobre ele.

Or. el

Alteração 1259
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o consumidor pela reparação, a 
substituição ou a redução do preço e se 
provar que essa escolha é ilegal, 
impossível ou implicaria um esforço 
desproporcionado da parte do 
comerciante, este pode impor ao 
consumidor a reposição da conformidade 
mediante reparação ou substituição, de 
acordo com a opção inicial do 
consumidor. O esforço do comerciante é 
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desproporcionado se impuser custos que, 
em comparação com outro tipo de 
reposição à disposição do consumidor, 
forem considerados excessivos, tendo em 
conta o valor dos bens se não houvesse 
falta de conformidade, bem como a 
importância da falta de conformidade.

Or.fr

Justificação

Adaptação à redacção dos n.os 1 e 2.

Alteração 1260
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

Suprimido.

a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;
b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo 
razoável;
c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;
d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

Or.fr

(Ver alterações do Deputado Hoang Ngoc à parte introdutória do n.° 1 do artigo 26.° e ao 
n.° 2 do artigo 26.°)
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Justificação

A escolha da solução deve caber ao consumidor em todos os casos, e não apenas nos casos 
enumerados neste número.

Alteração 1261
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

Suprimido

α) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;
β) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo 
razoável;
γ) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;
δ) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

Or. el

Alteração 1262
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 

4. Com excepção do n.º 1, alínea e), o 
consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
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situações: sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

Or. en

Alteração 1263
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Com excepção do n.º 1, alínea d), o 
consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

Or. en

Alteração 1264
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Caso a solução escolhida seja a 
reparação ou a substituição, o consumidor 
pode recorrer à resolução do contrato ou à 
redução do preço, sempre que se verifique 
uma das seguintes situações:

Or.fr

Alteração 1265
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Em caso de reparação ou de 
substituição do bem por escolha do 
consumidor ou imposição do comerciante, 
o consumidor pode, todavia, requerer a 
resolução do contrato ou a redução do 
preço sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

Or.fr

Justificação

Trata-se de tornar o parágrafo introdutório mais explícito.

Alteração 1266
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 5-B, o 
consumidor pode insistir numa redução 
adequada do preço ou a resolução do 
contrato, sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

Or. de

Justificação

A actual hierarquia de formas de reparação deveria ser mantida. A presente alteração 
adequa a formulação à actual directiva relativa aos bens de consumo, à qual empresas e 
consumidores tiveram que se adaptar há apenas alguns anos.

Alteração 1267
Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Małgorzata Handzlik, Sandra Kalniete, Pablo Arias Echeverría

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 
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Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Sem prejuízo do disposto na alínea b) 
do n.º 5, o consumidor pode insistir numa 
redução razoável do preço ou na rescisão 
do contrato, sempre que se verifique uma 
das seguintes situações:

a) O consumidor não tenha direito à 
reparação, nem à substituição;
a-A) O comerciante tenha explicitamente 
ou através da sua conduta recusado repor 
a conformidade do bem;
(b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo 
razoável;
c) O comerciante tenha reposto a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor.
d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 141.

Alteração 1268
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

4. Quando o consumidor possa exigir a 
reparação dos bens e o prazo para o 
comerciante efectuar a reparação tenha 
expirado sem resultado, o consumidor 
pode levar a efeito a reparação e exigir 
que o comerciante o indemnize pelas 
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despesas necessárias assim incorridas. 
Não será necessário fixar um prazo se o 
comerciante tiver recusado efectuar a 
reparação ou se, tendo em conta os 
interesses de ambas as partes, condições 
específicas justificarem que o consumidor 
proceda imediatamente a essa reparação.

Or. de

Justificação

Die zentrale Vorschrift des Kapitels stellt ein Stufenverhältnis der Gewährleistungsrechte her. 
Primär kann der Verbraucher bei Vertragswidrigkeit der Ware Abhilfe (Nachbesserung oder 
Ersatzlieferung) verlangen, begrenzt durch das Kriterium der Verhältnismäßigkeit (Absatz 3). 
Der neue Absatz 4 normiert in Anknüpfung an den Nachbesserungsanspruch einen weiteren 
Rechtsbehelf für den Verbraucher: Nach erfolgloser Fristsetzung zur Nachbesserung hat 
dieser das Recht zur Selbstvornahme und kann dann Ersatz seiner erforderlichen 
Aufwendungen vom Gewerbetreibenden verlangen.

Alteração 1269
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, 
alínea d), o consumidor pode recorrer a 
qualquer solução disponível prevista pelo 
n.º 1, sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

Or. en

Alteração 1270
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 4. O consumidor pode insistir numa 
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solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

redução adequada do preço ou na 
resolução do contrato, sempre que se 
verifique uma das seguintes situações:

Or. en

Alteração 1271
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 5-B, o 
consumidor pode insistir numa redução 
adequada do preço ou na resolução do
contrato, sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

a) O consumidor não tenha direito à 
reparação nem à substituição, ou

Or. en

Alteração 1272
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;

Suprimido

Or. de

Justificação

Na sequência das alterações do proponente ao artigo 26.º.
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Alteração 1273
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;

a) O consumidor não tenha direito à 
reparação nem à substituição;

Or. de

Justificação

A presente alteração adequa a formulação à actual directiva relativa aos bens de consumo, à 
qual empresas e consumidores tiveram que se adaptar há apenas alguns anos.

Alteração 1274
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;

(a) O consumidor não tenha direito à 
reparação nem à substituição, ou

Or. en

Alteração 1275
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) O comerciante tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;

(a) O comerciante tenha recusado de forma 
expressa ou mediante comportamento
explícito repor a conformidade do bem;
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Or. en

Alteração 1276
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O comerciante tenha recusado repor 
a conformidade do bem;

Or. en

Alteração 1277
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo 
razoável;

Suprimido

Or. de

Justificação

Na sequência das alterações do proponente ao artigo 26.º.

Alteração 1278
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo razoável;

(b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo razoável, 
ou, segundo circunstâncias objectivas, 
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seja provável que não o faça;

Or. en

Alteração 1279
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

Suprimido

Or. de

Justificação

Na sequência das alterações do proponente ao artigo 26.º.

Alteração 1280
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

c) A reparação ou substituição do produto 
tenha causado um inconveniente 
significativo para o consumidor;

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão implicaria que, ainda que a conformidade fosse reposta, o 
consumidor continuaria a ter direito a uma redução do preço/anulação do contrato. Tal 
introduziria um elemento punitivo inapropriados no domínio das garantias dos produtos.
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Alteração 1281
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

(c) O comerciante tenha reposto a 
conformidade do bem, causando um
inconveniente significativo para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 1282
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

(c) O comerciante tenha reposto a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor.

Or. en

Alteração 1283
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

(c) O comerciante tenha reposto a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor, ou o comerciante, segundo 
circunstâncias objectivas, não possa repor 
a conformidade do bem sem causar um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;
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Or. en

Alteração 1284
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

Suprimido

Or. de

Justificação

Na sequência das alterações do proponente ao artigo 26.º.

Alteração 1285
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) O mesmo ou outro defeito tenha 
voltado a surgir depois de o bem ter sido 
reparado ou substituído.

Or. en

Alteração 1286
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 

(d) O mesmo defeito tenha voltado a 
surgir, ou um novo defeito ocorra, depois 
de o bem ter sido reparado ou substituído 
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tempo. uma vez.

Or. en

Alteração 1287
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
ou tenha surgido outro defeito depois de o 
bem ter sido reparado ou substituído uma 
primeira vez.

Or.fr

Alteração 1288
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) O mesmo ou outro defeito semelhante 
tenha surgido depois de o bem ter sido 
reparado ou substituído.

Or. en

Alteração 1289
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais e o comerciante já tenha feito pelo 
menos duas tentativas para efectuar a 
reparação.
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Or. de

Alteração 1290
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) O mesmo ou outro defeito tenha 
voltado a surgir num curto lapso de tempo 
após uma primeira reparação ou 
substituição do bem.

Or. en

Alteração 1291
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
duas vezes.

Or. en

Alteração 1292
Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir 
mais de duas vezes num curto lapso de 
tempo.

Or. en
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Alteração 1293
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

(d) O mesmo defeito tenha voltado a 
surgir mais de uma vez num curto lapso de 
tempo.

(d) Após a reparação, um defeito surja
num curto lapso de tempo.

Or. en

Alteração 1294
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) O consumidor tenha motivos para 
crer que os bens são perigosos.

Or. en

Alteração 1295
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A gravidade do inconveniente para o 
consumidor e a razoabilidade do período 
necessário para o comerciante repor a 
conformidade são avaliados atendendo à 
natureza dos bens ou do objectivo que 
presidiu à compra dos bens pelo 
consumidor, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 24.°

Suprimido

Or.fr
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(Ver alteração do Deputado Liem Ngoc ao n.° 4 do artigo 26.°)

Alteração 1296
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A gravidade do inconveniente para o 
consumidor e a razoabilidade do período 
necessário para o comerciante repor a 
conformidade são avaliados atendendo à 
natureza dos bens ou do objectivo que 
presidiu à compra dos bens pelo 
consumidor, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 24.°

Suprimido

Or.fr

Justificação

Coerência com o restante artigo alterado. 

Alteração 1297
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. A gravidade do inconveniente para o 
consumidor e a razoabilidade do período 
necessário para o comerciante repor a 
conformidade são avaliados atendendo à 
natureza dos bens ou do objectivo que 
presidiu à compra dos bens pelo 
consumidor, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 24.°

5. Se não for possível ou razoável que o 
comerciante reponha a conformidade ou 
se a conformidade não for reposta num 
prazo razoável, o consumidor pode 
reivindicar uma redução apropriada do 
preço de compra ou rescindir o contrato. 
Uma falta de conformidade menor não 
dará lugar ao direito de rescindir o 
contrato.

Or. de
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Justificação

A principal disposição do presente capítulo estabelece uma hierarquia de direitos legais. Em 
primeiro lugar, o consumidor pode requerer que a falta de conformidade seja rectificada 
(reparação ou substituição), sem prejuízo do critério da proporcionalidade (n.º 3). Se essa 
reposição não puder ser obtida, o consumidor deveria poder assegurar uma redução do 
preço ou rescindir o contrato (n.º 5).

Alteração 1298
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros têm a 
faculdade de manter ou adoptar 
disposições nacionais que facultem ao 
consumidor uma maior escolha entre as 
soluções previstas no n.° 1 em caso de 
falta de conformidade, de forma a 
garantir um nível mais elevado de  
protecção dos consumidores. 

Or.fr

Alteração 1299
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de adoptar ou manter 
disposições nacionais que permitam aos 
consumidores, em caso de falta de 
conformidade, escolher livremente uma 
das formas de reparação referidas no n.º 
1, a fim de garantir um nível mais elevado 
de protecção dos consumidores. Todavia, 
as disposições aplicáveis de direito 
nacional devem ser consentâneas com o 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia, não devendo, em particular, 
contrariar o objectivo visado pela 
directiva, nomeadamente o de garantir o 
bom funcionamento do mercado interno e 
de evitar distorções da concorrência na 
União. Para esse efeito, as disposições de 
direito nacional devem ser conformes e 
proporcionais ao objectivo almejado. 

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 144.

Alteração 1300
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 26 – ponto 5-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el

Alteração 1301
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 26 – ponto 5-D (nova) 

Texto da Comissão Alteração

5-D. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de adoptar ou manter 
disposições do direito nacional que 
proporcionem aos consumidores, em caso 
de falta de conformidade, o direito de 
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rescindir o contrato durante um curto 
lapso de tempo e receber um reembolso 
total ou lhes permitam escolher 
livremente uma das formas de reparação 
referidas no n.º 1, a fim de garantir um 
nível mais elevado de protecção dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 1302
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 27 

Texto da Comissão Alteração

Custos e danos Suprimido
1. O consumidor tem direito à reposição 
da conformidade sem ter de suportar 
qualquer encargo.
2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado 
nos termos do artigo 26.°

Or. de

Justificação

Die Vorschrift kann aus hiesiger Sicht vollständig entfallen. Dass einer Vertragswidrigkeit 
unentgeltlich abgeholfen werden muss, ergibt sich nunmehr bereits aus Art. 26 Abs. 2 n.F 
derselben Verfasserin. Der Anspruch auf Erstattung der Selbstvornahmekosten ergibt sich 
nunmehr aus Art. 26 Abs. 4 n.F derselben Verfasserin. Die Regelung zum Schadensersatz in 
Art. 27 Abs. 3 greift ohne ersichtlichen Grund in das allgemeine Vertragsrecht der 
Mitgliedstaaten über. In der gewählten Fassung ist die Norm auch unbrauchbar, weil der 
Richtlinienvorschlag in Art. 26 a.F. abhilfefähige Schäden überhaupt nicht regelt.
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Alteração 1303
Olga Sehnalová

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

O comerciante que é o vendedor final tem 
de reembolsar ao consumidor os custos 
suportados para solucionar a falta de 
conformidade se essa correcção for 
efectuada por um profissional 
tecnicamente competente, que não o 
agente autorizado.

Or. cs

Justificação

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

Alteração 1304
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor tem direito à reposição 
da conformidade sem ter de suportar 
qualquer encargo.

1. As medidas tomadas para solucionar a 
falta de conformidade dos bens não devem
implicar quaisquer encargos para o 
consumidor.

Or.fr

Justificação

O consumidor não deve em caso algum ter de suportar o custo ou uma parte do custo das 
medidas adoptadas para solucionar a falta de conformidade dos bens.
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Alteração 1305
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade com o contrato de venda 
sem ter de suportar qualquer encargo.

Or. de

Justificação

A presente alteração adequa a formulação à actual directiva relativa aos bens de consumo, à 
qual empresas e consumidores tiveram que se adaptar há apenas alguns anos. Em caso de 
anulação do contrato, deveria ser possível valer o argumento do enriquecimento injusto, uma 
vez que, de outro modo, a disposição teria um elemento punitivo inapropriado no domínio do 
direito civil.

Alteração 1306
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo, entendendo-se por isto, em 
particular, os custos relativos à 
desmontagem, entrega, trabalho, 
materiais, reinstalação e reposição em 
funcionamento do artigo.

Or. pl
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Alteração 1307
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

1. O consumidor tem direito à reposição da 
conformidade mediante reparação sem ter 
de suportar qualquer encargo. Se a falta de 
conformidade for corrigida mediante 
substituição ou cancelamento do contrato, 
o consumidor tem direito ao reembolso do 
bem defeituoso, até ao valor contabilístico 
que o bem tinha na época em que o 
consumidor comunicou ao comerciante a 
falta de conformidade.

Or. en

Alteração 1308
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando o comerciante tenha reposto 
a conformidade via reparação ou quando 
o consumidor tenha rescindido o contrato 
em razão da falta de conformidade do 
produto, para além da acção prevista no 
n.º1 o comerciante deve reembolsar o 
consumidor dos custos de montagem e 
remoção do produto, se â montagem for 
necessária para que o produto possa ser 
usado para os fins visados.

Or. de

Justificação

O n.º 1 do artigo 27.º da proposta da Comissão prevê que a reposição da conformidade não 
pode implicar qualquer encargo. Além disso, deve especificar-se que, se um produto for 
substituído ou removido na sequência de rescisão por parte do consumidor, o comerciante 
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deve reembolsar o custo da montagem e remoção do produto, se o mesmo requerer 
montagem, para que possa ser utilizado para o fim previsto (ladrilhos, tacos para soalhos, 
etc.). Como o custo da reparação dos danos, outros custos apenas devem ser reembolsáveis 
se resultarem de negligência.

Alteração 1309
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando o consumidor reponha a 
conformidade do produto sem ter 
previamente dado ao comerciante a 
oportunidade de o fazer num prazo 
razoável, os custos apenas são 
reembolsados pelo comerciante, e apenas 
até um montante máximo economizado, 
se a acção do consumidor for justificada 
por circunstâncias prementes. 

Or. de

Justificação

O requisito, segundo o qual o comerciante deve reembolsar os custos incorridos pelo 
consumidor na reposição independente da conformidade de um produto não deve servir para 
pôr em questão o delicado princípio de que deve ser conferida prioridade à reparação pelo 
comerciante. Se o consumidor repuser a conformidade e puser o comerciante perante um 
facto consumado, será, em muitos casos, difícil determinar se o consumidor continua a ter 
direito a fazer valer os seus direitos legais.

Alteração 1310
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. O comerciante também terá de 
reembolsar o consumidor, num grau 
razoável, pelos custos suportados para ele 
próprio solucionar a falta de 
conformidade. Sempre que o consumidor 
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solucionar a falta de conformidade, terá 
de o fazer com o acordo do comerciante.

Or. pl

Justificação

A alteração visa esclarecer a disposição inserida pela relatora. O objectivo é evitar situações 
em que o consumidor danifica ainda mais o produto ao tentar solucionar a falta de 
conformidade. Visa uma harmonização plena.

Alteração 1311
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado 
nos termos do artigo 26.°

Suprimido

Or. de

Alteração 1312
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado 
nos termos do artigo 26.°

Suprimido

Or. de
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Alteração 1313
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado nos 
termos do artigo 26.°.

2. O consumidor pode solicitar uma 
indemnização por qualquer dano que ainda 
não tenha sido sanado nos termos do artigo 
26.°, incluindo quaisquer perdas não 
pecuniárias causadas pela não 
conformidade, na medida em que o 
consumidor tem direito a ser indemnizado 
por essas perdas não pecuniárias nos 
termos da legislação aplicável ao 
contrato.

Or. en

Justificação

Deixar a questão dos danos sofridos em geral para a legislação nacional é aceitável na 
situação jurídica actual, dadas as grandes discrepâncias entre os Estados-Membros e, em 
particular, a abordagem diferente aplicada  às perdas não pecuniárias (por vezes referidas 
como "danos morais"). No entanto, a questão deve ser explicitamente mencionada.

Alteração 1314
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado nos 
termos do artigo 26.°.

2. O consumidor pode solicitar uma 
indemnização por qualquer dano que ainda 
não tenha sido sanado nos termos do artigo 
26.°. Isto também se aplica às perdas não 
pecuniárias causadas pela não 
conformidade do contrato, na medida em 
que o consumidor tem direito a ser 
indemnizado pelo sofrimento pessoal.

Or. en
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Alteração 1315
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado 
nos termos do artigo 26.°

2. As disposições do presente capítulo não 
afectam as disposições e princípios dos 
Estados-Membros em matéria de 
responsabilidade contratual e não 
contratual. Os pedidos de indemnização 
em casos de não conformidade não são, 
por conseguinte, afectadas pelas 
disposições do presente capítulo e são 
regidas pela legislação nacional aplicável.

Or. de

Justificação

A incerteza jurídica criada pela inclusão de disposições em matéria de compensação não é 
desejável: Não há clareza quanto às formas de prejuízo que dariam lugar ao direito a 
indemnização e aos critérios relevantes para o efeito. Com a proposta de directiva em 
apreço, a Comissão não pode seriamente esperar harmonizar o direito em matéria de 
indemnização na Europa.

Alteração 1316
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado nos 
termos do artigo 26.°

2. Sob reserva das disposições da 
legislação nacional aplicável e sem 
prejuízo das disposições do presente 
capítulo, o consumidor pode solicitar uma 
indemnização por qualquer dano que ainda 
não tenha sido sanado nos termos do artigo 
26.°.
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Or. de

Alteração 1317
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização por qualquer 
dano que ainda não tenha sido sanado nos 
termos do artigo 26.°.

2. Sem prejuízo das disposições do 
presente capítulo, o consumidor pode 
solicitar uma indemnização nos termos da 
legislação nacional, por qualquer dano que 
ainda não tenha sido sanado nos termos do 
artigo 26.°

Or. el

Alteração 1318
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para além do direito de resolução, o 
consumidor terá o direito de exigir uma 
indemnização do comerciante.

Or. de

Alteração 1319
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 28 

Texto da Comissão Alteração

Prazos e ónus da prova Suprimido
1. O comerciante é responsável, nos 
termos do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
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dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.
2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a 
posse material dos bens substituídos.
3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a 
um ano.
4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo dois de 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.
5. Salvo prova em contrário, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-
se que existia naquele momento, excepto 
se esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. de

Alteração 1320
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade ocorrer no prazo de dois 
anos a contar da data em que o risco tiver 
sido transferido para o consumidor.
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Or. de

Justificação

Tem de existir a possibilidade objectiva da constatação.

Alteração 1321
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
três anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. de

Alteração 1322
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
três anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. en

Justificação

Um número significativo de Estados-Membros prevê prazos de garantia superiores a dois 
anos:  a directiva proposta reduziria a protecção dos consumidores nos Estados-Membros em 
que os consumidores têm actualmente a possibilidade de recorrer a prazos mais longos.
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Alteração 1323
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade ocorrer no prazo de três 
anos a contar da data em que o risco tiver 
sido transferido para o consumidor.

Or. en

Alteração 1324
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.
Não obstante, o comerciante pode ser 
considerado responsável por uma falta de 
conformidade com o contrato que se 
manifeste após a expiração do prazo de 
dois anos a que se refere o primeiro 
período do presente número, se não for 
razoável que o comerciante aduza a 
expiração desse prazo tendo em conta a 
qualidade e o desempenho que são 
habituais nos bens do mesmo tipo e que o 
consumidor pode razoavelmente esperar, 
dada a natureza dos bens e atendendo às 
comunicações comerciais sobre as 
características específicas dos bens.
 Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir no seu direito nacional  
disposições diferentes das previstas no 
artigo 28.º, incluindo disposições mais ou 
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menos rigorosas que tenham por objectivo 
garantir um nível diferente de protecção 
dos consumidores.

Or. en

Alteração 1325
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.
Se, nos termos da legislação nacional, os 
direitos previstos no n.º 1 do artigo 26.º 
estiverem sujeitos a prescrição, esta não 
pode ocorrer antes de passado um período 
de dois anos sobre a transferência do 
risco.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão significaria, em última análise, o estabelecimento de um prazo 
ilimitado, uma vez que apenas determina que a falta de conformidade se deve “manifestar” 
no prazo de dois anos. Se, nos termos da legislação nacional, os direitos previstos no n.º 1 do 
artigo 26.º estiverem sujeitos a prescrição, é necessária uma clarificação no sentido da 
actual directiva relativa aos bens de consumo.

Alteração 1326
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 1. O comerciante é responsável, nos termos 
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do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
três anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. el

Alteração 1327
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.
No entanto, os Estados-Membros que o 
desejem podem, aquando da adopção da 
presente directiva, manter na sua 
legislação nacional as disposições em 
vigor que prevejam que o comerciante é 
responsável, nos termos do artigo 25.°, a 
partir do momento em que a falta de 
conformidade é descoberta pelo 
consumidor.

Or.fr

Alteração 1328
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
um ano a contar do dia em que o 
consumidor tenha tido conhecimento da 
falta de conformidade.
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Or.fr

Justificação

Só o conhecimento da falta de conformidade pode permitir ao consumidor tomar medidas 
contra o comerciante. Além disso, uma falta de conformidade pode revelar-se muito depois 
da transferência do risco, sem ser consequência do uso do bem. No que se refere sobretudo 
aos bens duradouros, porém, o consumidor deve actuar num prazo não superior a um ano. 

Alteração 1329
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Quando a falta de conformidade se referir 
a um bem utilizado no contexto de um 
serviço prestado no quadro de trabalhos 
efectuados numa propriedade imobiliária, 
o comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dez anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. en

Alteração 1330
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
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dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

seis anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. en

Alteração 1331
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar num prazo 
específico fixado pela legislação nacional, 
de pelo menos dois anos de duração a 
contar da data em que o risco tiver sido 
transferido para o consumidor.

Or. el

Alteração 1332
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.
Não obstante, o comerciante pode ser 
considerado responsável por uma falta de 
conformidade com o contrato que se 
manifeste após a expiração do prazo de 
dois anos, a que se refere o primeiro 
período do presente número, se não for 
razoável que o comerciante aduza a 
expiração desse prazo tendo em conta a 
qualidade e o desempenho que são 
habituais nos bens do mesmo tipo e que o 
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consumidor pode razoavelmente esperar, 
dada a natureza dos bens e atendendo às 
comunicações comerciais sobre as  
características  e a  durabilidade 
específicas dos bens.

Or. en

Alteração 1333
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
dois anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

1. O comerciante é responsável, nos termos 
do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de 
seis anos a contar da data em que o risco 
tiver sido transferido para o consumidor.

Or. pl

Justificação

Dois anos é um prazo curto demais para detectar defeitos em produtos complexos como 
equipamentos de aquecimento.

Alteração 1334
Liem Hoang Ngoc, Bernadette Vergnaud

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros prevêem o 
prazo em que caducam os direitos 
conferidos ao consumidor em aplicação 
do artigo 25.°.

Or.fr
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Justificação

A fim de conferir segurança jurídica às transacções entre consumidores e comerciantes, a 
acção do consumidor com base numa falta de conformidade deve ser limitada no tempo.

Alteração 1335
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Quando o comerciante tenha reposto 
a conformidade através de reparação, os 
prazos previstos no n.º 1 são suspensos 
durante o período em que o consumidor 
não tenha estado na posse material dos 
bens devido à reparação.

Or. en

Alteração 1336
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. No caso de certos bens duradouros -
como materiais de construção, veículos a 
motor, etc. - os Estados-Membros podem 
fixar um prazo mais longo do que o 
previsto no n.º 1. 

Or. cs

Alteração 1337
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiro por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de reparação, o 
prazo estabelecido no n.º 1 é suspenso a 
partir do momento em que o consumidor 
informa o comerciante da falta de 
conformidade e até ao momento em que o 
consumidor readquire a posse material dos 
bens reparados.

Or. en

Justificação

No respeitante aos n.os  2 e 3, o prazo de garantia deveria começar de novo em caso de 
substituição, ou ser suspenso em caso de reparação.

Alteração 1338
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a 
posse material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de reparação, o 
prazo mencionado no n.º 1 é suspenso a 
partir do momento em que o consumidor 
comunica a falta de conformidade ao 
comerciante e até ao momento em que o 
consumidor readquire a propriedade dos 
bens substituídos.

Or. en

Alteração 1339
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, o 
período estipulado no n.° 1 recomeça a 
partir da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos e apenas no 
que se refere à parte dos elementos com 
defeito que tenham sido objecto de 
substituição, a menos que o comerciante 
aceite alargar a garantia integralmente ao 
bem de substituição.

Or.fr

Justificação

A fim de evitar definir aqui um período garantia teórico infinito para um bem, é conveniente 
precisar que a responsabilidade do comerciante se aplica unicamente aos elementos com 
defeito que tenham sido objecto de substituição no produto inicial, excepto se o comerciante 
aceitar cobrir integralmente o bem de substituição.

Alteração 1340
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a 
posse material dos bens substituídos.

2. Quando o consumidor tiver dificuldades 
objectivas em identificar a não 
conformidade e esta estiver relacionada 
com o objectivo para o qual bens deste 
tipo são utilizados, como previsto no 
artigo 24, n.º 2, alínea c), o comerciante 
será considerado responsável nos termos 
do artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo dez nos a contar da 
data em que o risco foi transferido para o 
consumidor.

Or. el
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Alteração 1341
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens originalmente 
adquiridos.

Or. de

Justificação

A substituição de um produto pelo comerciante não pode dar lugar a uma “responsabilidade 
em cadeia” sem limites.

Alteração 1342
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo fixado no n.º 1 a 
contar da data em que o consumidor, ou 
um terceiros por ele indicado, adquirir a 
posse material dos bens substituídos.

Or. el



PE452.545v01-00 100/228 AM\836859PT.doc

PT

Alteração 1343
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de reparação ou de
substituição, o prazo estabelecido no n.º 1 
é suspenso a partir do momento em que o 
consumidor informa o comerciante da
falta de conformidade e até ao momento 
em que o consumidor readquire a posse 
material dos bens substituídos ou 
reparados.

Or. en

Alteração 1344
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

2. Quando o comerciante tenha reposto a 
conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do 
artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de seis anos a contar 
da data em que o consumidor, ou um 
terceiro por ele indicado, adquirir a posse 
material dos bens substituídos.

Or. pl

Justificação

Também deve ser aplicável ao bem substituído um prazo de seis anos.
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Alteração 1345
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando o comerciante tenha reposto 
a conformidade através de reparação, o 
prazo de responsabilidade pertinente é 
alargado pelo período durante o qual o 
consumidor não esteve na posse material 
do produto, devido à necessidade de 
efectuar uma reparação.

Or. de

Justificação

Nos casos em que um produto é substituído, os prazos de responsabilidade e de presunção 
começam de novo com a entrega do produto substituído. Nos casos em que um produto é 
reparado, o prazo de responsabilidade é alargado de forma adequada. No que diz respeito à 
utilização de peças sobressalentes para efectuar uma reparação, o comerciante deve ser 
responsável por qualquer falta de conformidade até que tenha expirado o prazo de 
responsabilidade pelo produto adquirido e, no mínimo, durante seis meses após ter sido 
concluída a reparação.

Alteração 1346
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Quando o comerciante tenha 
utilizado peças sobressalentes para repor 
a conformidade do produto com o 
contrato de venda efectuando uma 
reparação, é responsável pela falta de 
conformidade das peças sobressalentes 
até ter expirado o prazo de 
responsabilidade pelo produto e, no 
mínimo, durante seis meses após ter 
concluído a reparação.
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Or. de

Justificação

Nos casos em que um produto é substituído, os prazos de responsabilidade e de presunção 
recomeçam de novo com a entrega do produto de substituição. Nos casos em que um produto 
é reparado, o prazo de responsabilidade é alargado de forma adequada. No que diz respeito 
à utilização de peças sobressalentes para efectuar uma reparação, o comerciante deve ser 
responsável por qualquer falta de conformidade até que tenha expirado o prazo de 
responsabilidade pelo produto adquirido e, no mínimo, durante seis meses após ter sido 
concluída a reparação.

Alteração 1347
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-C. O período previsto no n.º 1 será 
suspenso durante o trabalho de colocação 
em conformidade e retomado na data em 
que o consumidor adquirir a posse 
material dos bens que foram repostos em 
conformidade com o contrato.

Or. pl

Alteração 1348
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a 
um ano.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1349
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a 
um ano.

Suprimido

Or. en

Alteração 1350
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a 
um ano.

Suprimido

Or. en

Alteração 1351
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a um 
ano.

3. No caso dos bens em segunda mão, o 
comerciante e o consumidor podem 
acordar num prazo da responsabilização 
mais curto, que não pode ser inferior a um 
ano a contar a partir da data em que o 
risco foi transferido para o consumidor.
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Or. el

Alteração 1352
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando o comerciante tenha reposto 
a conformidade através de substituição, o 
prazo estabelecido no n.º 1 começa a 
contar de novo a partir do momento em 
que o consumidor adquire a posse 
material do bem substituído.

Or. en

Justificação

No respeitante aos n.os  2 e 3, o prazo de garantia deve começar a contar de novo em caso de 
substituição, ou ser suspenso em caso de reparação.

Alteração 1353
Kerstin Westphal

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo dois de 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

Suprimido

Or. de
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Alteração 1354
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

Suprimido

Or. en

Justificação

No referente ao n.º 4 da proposta da Comissão, a legislação aplicável em alguns Estados-
Membros prevê actualmente uma obrigação de notificação, enquanto que, noutros Estados-
membros, essa obrigação não existe. A introdução de uma tal obrigação para os 
consumidores à escala da UE não se justifica.  Com efeito, os consumidores têm sempre 
interesse em notificar o defeito tão cedo quanto possível, a fim de dispor o mais rapidamente 
possível de um bem que funcione devidamente.

Alteração 1355
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1356
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

Suprimido

Or. en

Alteração 1357
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.º, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

Suprimido

Or. pl

Justificação

O prazo de dois meses limita os direitos dos consumidores.

Alteração 1358
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade.

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.°, o 
consumidor deve informar o comerciante 
da falta de conformidade no prazo de dois 
meses a contar da data em que detectar a 
falta de conformidade, salvo se as 
circunstâncias forem de molde a que não 
seja razoável esperar que o consumidor o 
faça.

Or. en

Alteração 1359
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-
se que existia naquele momento, excepto 
se esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Suprimido

Or. el

Alteração 1360
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de um ano após o risco ter sido transferido 
para o consumidor, presume-se que existia 
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que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

naquele momento, excepto se esta 
presunção for incompatível com a natureza 
dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Justificação

Relativamente à inversão do ónus da prova, é amiúde muito difícil demonstrar que um 
produto defeituosos já tinha um defeito no momento da entrega.  A ajuda de um especialista é 
frequentemente necessária para produzir tal prova, senod muito mais fácil à indústria 
apresentar pormenores técnicos. Os retalhistas serão capazes de produzir prova do 
contrário. Neste contexto, o período mínimo corrente de seis meses para a inversão do ónus 
da prova deve ser alargado a um ano.

Alteração 1361
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de um ano após o risco ter sido transferido 
para o consumidor, presume-se que existia 
naquele momento, excepto se esta 
presunção for incompatível com a natureza 
dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1362
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 

5. Salvo quando o comerciante apresente 
prova em contrário, qualquer falta de 
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de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

conformidade que se manifeste no prazo de 
dois anos após o risco ter sido transferido 
para o consumidor, presume-se que existia 
naquele momento, excepto se esta 
presunção for incompatível com a natureza 
dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições diferentes das previstas no 
artigo 28.º, incluindo disposições mais ou 
menos rigorosas, que tenham por 
objectivo garantir um nível de protecção 
dos consumidores diferente.

Or. en

Alteração 1363
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de doze meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or.fr

Justificação

A extensão de 6 a 12 meses do prazo durante o qual se presume ter existido uma falta de 
conformidade no momento da transferência permite aumentar o nível de protecção mínima 
no seio da UE.
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Alteração 1364
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de doze meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade. Quando a conformidade 
for reposta por substituição, entende-se 
que o prazo referido na primeira frase tem 
início no momento em que é adquirida a 
posse do produto substituído.

Or. de

Justificação

Nos casos em que um produto é substituído, os prazos de responsabilidade e de presunção 
recomeçam de novo com a entrega do produto substituído. No que diz respeito à utilização de 
peças sobressalentes para efectuar uma reparação, o comerciante deve ser responsável por 
qualquer falta de conformidade até que tenha expirado o prazo de responsabilidade pelo 
produto adquirido. Para além disso, o prazo de presunção deve ser alargado para 12 meses, 
de modo a ter em conta o facto de o comerciante poder avaliar melhor a conformidade do 
produto. Assim, os riscos relacionados com o ónus da prova são distribuídos mais 
equitativamente.

Alteração 1365
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de doze meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
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esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

que existia naquele momento.

Or.fr

Justificação

A extensão de 6 a 12 meses do prazo durante o qual se presume ter existido uma falta de 
conformidade no momento da transferência permite aumentar o nível de protecção mínimo 
no seio da UE.

Alteração 1366
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de doze meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or.fr

Justificação

É importante alargar o período durante o qual se presume existir uma falta de conformidade 
após a transferência do risco para o consumidor a fim de garantir um nível de protecção 
mais elevado. 

Alteração 1367
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 
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Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de um ano após o risco ter sido transferido 
para o consumidor, presume-se que existia 
naquele momento, excepto se esta 
presunção for incompatível com a natureza 
dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. el

Alteração 1368
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de dois anos após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1369
Liem Hoang Ngoc

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de doze meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento.
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esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or.fr

Alteração 1370
Cornelis de Jong

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de dois anos após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1371
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor, presume-se 
que existia naquele momento, excepto se 
esta presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

5. Salvo quando o comerciante apresente
prova em contrário, qualquer falta de 
conformidade que se manifeste no prazo de 
dois anos após o risco ter sido transferido 
para o consumidor, presume-se que existia 
naquele momento, excepto se esta 
presunção for incompatível com a natureza 
dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en
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Alteração 1372
Adam Bielan

Proposta de directiva – acto modificativo
Artigo 28 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
de seis meses após o risco ter sido 
transferido para o consumidor,
presume-se que existia naquele momento, 
excepto se esta presunção for incompatível 
com a natureza dos bens e a natureza da 
falta de conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta 
de conformidade que se manifeste no prazo 
previsto no n.º 1 presume-se que existia 
quando os bens foram disponibilizados, 
excepto se esta presunção for incompatível 
com a natureza dos bens e a natureza da 
falta de conformidade.

Or. pl

Justificação

O prazo supramencionado deve ser alargado, a fim de evitar a utilização de práticas desleais 
que obriguem os consumidores a provar a existência dum defeito depois de acabado o prazo 
de seis meses. Frequentemente isto obriga os consumidores a suportarem o custo adicional 
do recurso a um perito.

Alteração 1373
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros devem dispor 
da possibilidade de adoptar ou manter 
disposições nacionais diferentes sobre a 
garantia legal de conformidade, duração 
da inversão do ónus da prova ou normas 
específicas em matéria de falta notória de 
conformidade que se torne evidente após 
a expiração do período de 
responsabilidade, a fim de garantir um 
nível mais elevado de protecção dos 
consumidores.
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Or.fr

Justificação

Esta alteração é necessária a fim de preservar certas garantias existentes nos 
Estados-Membros e às quais os consumidores prezam muito, por exemplo a garantia legal 
contra vícios ocultos. .

Alteração 1374
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-B. Os Estados-Membros devem dispor 
da possibilidade de adoptar ou manter 
disposições nacionais diferentes sobre a 
garantia legal de conformidade, duração 
da inversão do ónus da prova ou normas 
específicas em matéria de falta notória de 
conformidade que se torne evidente após 
a expiração do período de 
responsabilidade, a fim de garantir um 
nível mais elevado de protecção dos 
consumidores.

Or.fr

Justificação

Esta alteração é necessária a fim de preservar certas garantias existentes nos 
Estados-Membros e às quais os consumidores prezam muito, por exemplo a garantia legal 
contra vícios ocultos ou o “droit au rejet”. .

Alteração 1375
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 28 – ponto 5-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-C. Os Estados-Membros podem adoptar 
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ou manter disposições nacionais que 
prevejam um prazo de responsabilidade 
mais longo, um prazo mais longo para a 
inversão do ónus da prova a favor do 
consumidor ou normas específicas sobre a 
falta de conformidade grave que se torne 
evidente após a expiração do período de 
responsabilidade, a fim de garantir um 
nível mais elevado de protecção dos 
consumidores. Todavia, as disposições 
aplicáveis de direito nacional devem ser 
consentâneas com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
devendo, em particular, contrariar o 
objectivo visado pela directiva, 
nomeadamente o de garantir o bom 
funcionamento do mercado interno e de 
evitar distorções da concorrência na 
União. Para esse efeito, as disposições de 
direito nacional devem ser conformes e 
proporcionais ao objectivo almejado. 

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 149.

Alteração 1376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 28 – ponto 5-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-D. Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el
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Alteração 1377
Malcolm Harbour

Proposta de directiva
Artigo 28 – ponto 5-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

5-E. Os Estados-Membros podem adoptar 
ou manter disposições de direito nacional 
que prevejam um período de 
responsabilidade mais longo, a fim de 
assegurarem um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores.

Or. en

Alteração 1378
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 28-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Comunicação e acessibilidade
Durante o período de vigência de um 
contrato de prestação de serviços, ou após 
a celebração de um contrato de venda e 
até à expiração do prazo previsto no n.º 1 
do artigo 28.º, o comerciante garante que 
está acessível, sob condições adequadas, 
para receber declarações, comunicações e 
perguntas do consumidor relacionadas 
com direitos e obrigações no âmbito do 
contrato de prestação de serviços ou do 
contrato de venda. Em especial, garante a 
recepção sem demora das declarações do 
consumidor pertinentes no âmbito do 
contrato, bem a notificação imediata do 
consumidor sobre essa recepção. Os 
custos da recepção e tratamento telefónico 
de declarações, comunicações e perguntas 
no âmbito do contrato de prestação de 
serviços ou do contrato de venda não 
podem ser imputados ao consumidor; tal 
não prejudica o direito do prestador de 
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serviços de telecomunicações a ser 
remunerado por essa ligação.

Or. de

Justificação

Unternehmen verlagern ihre Kunden- und Beschwerdedienste zunehmend auf Call-Center. 
Verbraucher werden dabei mit teils nicht unerheblichen Kosten belastet, wenn sie auf 
kostenpflichtige Service-Nummern verwiesen werden und die telefonische Verbindung bis zum 
Erreichen eines kompetenten Ansprechpartners mehrere Minuten gehalten werden muss 
("Warteschleifen"). Daher sollten Kommunikation und Erreichbarkeit als vertragliche 
Nebenpflichten gesetzlich verankert werden, für die während einer bestehenden 
Vertragsbeziehung bzw. während der Dauer der Gewährleistung keine zusätzlichen Entgelte 
verlangt werden.

Alteração 1379
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Garantias comerciais Suprimido
1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração 
de garantia, a garantia comercial é 
vinculativa nas condições estabelecidas 
na sua publicidade.
2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:
a) Os direitos do consumidor nos termos 
do artigo 26.°, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,
b) Os termos da garantia comercial e os 
requisitos para apresentação de 
reclamações, nomeadamente o prazo, o 
âmbito territorial e o nome e endereço do 
garante,
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(c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.° e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.
3. Se o consumidor o solicitar, o 
comerciante deve disponibilizar a 
declaração de garantia em suporte 
duradouro.
4. O incumprimento do disposto nos n.os 
2 ou 3 não afecta a validade da garantia.

Or. de

Alteração 1380
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia, a garantia comercial é vinculativa 
nas condições estabelecidas na sua 
publicidade.

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia ou se a declaração de garantia for 
desvantajosa comparativamente à 
publicidade na garantia comercial, a 
garantia comercial é vinculativa nas 
condições estabelecidas na sua publicidade.

Or. en

Justificação

Os consumidores não devem ser induzidos em erro por anúncios que posteriormente se 
revelam falsos comparativamente ao conteúdo real da garantia comercial.

Alteração 1381
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia, a garantia comercial é vinculativa 
nas condições estabelecidas na sua 
publicidade.

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia ou no caso de esta declaração 
colocar o consumidor em posição de 
desvantagem comparativamente à 
publicidade da garantia comercial, a
garantia comercial é vinculativa nas 
condições estabelecidas na sua publicidade.

Or. en

Alteração 1382
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia, a garantia comercial é vinculativa 
nas condições estabelecidas na sua 
publicidade.

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia ou se a declaração de garantia 
for desvantajosa comparativamente à 
publicidade na garantia comercial, a 
garantia comercial é vinculativa nas 
condições estabelecidas na sua publicidade.

Or. en

Alteração 1383
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração de 
garantia, a garantia comercial é vinculativa 

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. O comerciante fornecerá ao 
consumidor a garantia de conformidade 
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nas condições estabelecidas na sua 
publicidade.

por escrito ou por quaisquer outras 
formas de reprodução disponíveis e 
acessíveis ao consumidor. Na ausência da 
declaração de garantia, a garantia 
comercial é vinculativa nas condições 
estabelecidas na sua publicidade.

Or. el

Alteração 1384
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 1 – parágrafo 1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A garantia deverá ser conforme às regras 
de boa fé e não será objecto de cláusulas 
de isenção excessivas. 

Or. el

Alteração 1385
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 1 – parágrafo 2 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A duração da garantia será razoável em 
relação à duração de vida provável do 
produto. Em particular para os produtos 
de alta tecnologia, a duração da garantia 
será razoável em relação ao período de 
tempo durante o qual se espera que o 
produto se mantenha actual do ponto de 
vista tecnológico, se esse período for 
inferior à sua duração de vida provável. 

Or. el
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Alteração 1386
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 1 – parágrafo 3 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em caso de fornecimento de produtos 
novos de longa duração (bens de consumo 
duráveis) o fornecimento de uma garantia 
escrita deverá ser obrigatório.

Or. el

Alteração 1387
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A garantia 
deve ser redigida na língua do contrato.
Abrange os seguintes aspectos:

Or. en

Justificação

Importante se afigura que a declaração de garantia seja redigida na língua de celebração do 
contrato, que é a língua que o consumidor deve dominar ou que compreende.

Alteração 1388
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 2. A declaração de garantia deve ser 
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redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Deve ser 
redigida na mesma língua do contrato. A 
declaração de garantia abrange os 
seguintes aspectos:

Or. en

Alteração 1389
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

a) Os direitos do consumidor nos termos 
das disposições de direito nacional 
aplicáveis, conforme previsto no artigo 
26.°, bem como uma declaração clara de 
que esses direitos não são afectados pela 
garantia comercial,
b) Os termos da garantia comercial e os 
requisitos para apresentação de 
reclamações, nomeadamente o prazo, o 
âmbito territorial e o nome e endereço do 
garante,
c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.° e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 150.
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Alteração 1390
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis, ser legível e utilizar o 
mesmo tamanho de letra. A garantia deve 
ser redigida na língua do contrato.
Abrange os seguintes aspectos:

Or. en

Alteração 1391
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis, em todo o caso, em pelo 
menos uma das línguas oficiais da UE, e 
ser legível.  Abrange os seguintes aspectos:

Or. el

Alteração 1392
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Abrange os 
seguintes aspectos:

2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A garantia 
deve ser redigida na mesma língua em 
que foi formulado o contrato. Abrange os 
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seguintes aspectos:

Or. en

Alteração 1393
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Os direitos do consumidor nos termos do 
artigo 26.°, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,

a) Os direitos do consumidor no quadro da 
legislação nacional em vigor e nos termos 
do artigo 26.°, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,

Or.fr

Justificação

Os direitos legais dos consumidores decorrem tanto da legislação nacional como das 
disposições do artigo 26.° da presente directiva.

Alteração 1394
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Os direitos do consumidor nos termos 
do artigo 26.°, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,

(a) Uma declaração de que o consumidor 
goza de direitos nos termos da legislação 
nacional em vigor e de que esses direitos 
não são afectados pela garantia comercial,

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
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Justificação

A disposição nos termos da qual a garantia deve "abranger” os direitos dos consumidores 
vai demasiado longe. O mesmo se aplica à informação sobre todos os direitos do consumidor. 
Não é da responsabilidade do comerciante fornecer informações de carácter jurídico.  Essa é 
uma tarefa que cabe à formação dos consumidores.

Alteração 1395
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Os direitos do consumidor nos termos do 
artigo 26.°, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,

a) Os direitos do consumidor nos termos 
dos artigos 26.° e 28.º e de quaisquer 
disposições adicionais  da legislação 
nacional em vigor, bem como uma 
declaração clara de que esses direitos não 
são afectados pela garantia comercial,

Or. el

Alteração 1396
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.º e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Suprimido

Or. pl

Justificação

A garantia está inextricavelmente ligada ao produto e não ao comprador, pelo que deve ser 
possível vender o produto acompanhado da garantia.
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Alteração 1397
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

γ) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.° e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Suprimido

Or. el

Alteração 1398
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

γ) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.° e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Suprimido

Or. el

Alteração 1399
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.º e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 

c) Incluindo a informação de que a 
garantia comercial pode ser transferida 
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a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

para um comprador subsequente.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão parece obrigar os Estados-Membros a impor como regra geral a 
não transferibilidade das garantias comerciais para os compradores subsequentes. A 
introdução do princípio da transferibilidade das garantias comerciais é muito importante, 
dada a utilização crescente de serviços em linha para a venda de bens em segunda mão entre 
os consumidores. Segundo o anexo III, n.º 1, alínea j), considera-se presumivelmente abusiva 
uma cláusula que limite o direito do consumidor de revender os bens ao limitar a 
transferibilidade de qualquer garantia comercial fornecida pelo comerciante.

Alteração 1400
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.° e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 
a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

c) Incluindo a declaração de que a 
garantia comercial pode ser transferida 
para um comprador subsequente.

Or. en

Alteração 1401
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 
32.º e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a determinação, quando aplicável, de que 

c) Incluindo a informação de que a 
garantia comercial pode ser transferida 
para um comprador subsequente.
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a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Or. en

Alteração 1402
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) Incluindo a informação de que os 
serviços de manutenção e de peças 
sobressalentes estarão disponíveis até 5 
anos a contar da data da celebração do 
contrato.

Or. en

Alteração 1403
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. A garantia  cobrirá igualmente os 
bens cuja conformidade foi reposta.

Or. el

N.º 2-A (novo)

Alteração 1404
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 3 
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Texto da Comissão Alteração

3. Se o consumidor o solicitar, o 
comerciante deve disponibilizar a 
declaração de garantia em suporte 
duradouro.

3. A pedido do consumidor, o comerciante 
deve disponibilizar a declaração de 
garantia no suporte duradouro da sua 
escolha.

Or.fr

Alteração 1405
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Se o consumidor o solicitar, o 
comerciante deve disponibilizar a 
declaração de garantia em suporte 
duradouro.

3. Se o consumidor o solicitar, o 
comerciante deve disponibilizar a 
declaração de garantia num suporte 
duradouro escolhido pelo consumidor.

Or. en

Alteração 1406
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 4-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-A. Responsabilidade directa do produtor
1. O produtor é responsável, perante o 
consumidor, pela reparação ou 
substituição dos bens em qualquer caso de 
falta de conformidade existente no 
momento da compra.
2. O produtor deverá optar por reparar ou 
substituir os bens num prazo máximo de 
30 dias após ter sido notificado sobre a 
falta de conformidade, sem prejuízo do 
n.º 1 do artigo 28.º.
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3. O presente artigo não prejudica as 
disposições de direito nacional relativas 
ao direito de recurso.

Or. en

Justificação

The introduction of the joint liability between the producer and the seller has been discussed 
since decades. The achievement of the objective of this directive to promote consumer 
confidence to shop cross-border would be greatly helped by the introduction of this kind of 
modern consumer legislation, rather than by sticking to the old limitations. The direct liability 
of producers could boost consumer confidence: a consumer could eventually turn directly to a 
producer established in his/her country, instead of sending a defective good backwards and 
forwards throughout the EU. In a real Internal Market consumers should be able to choose 
whom to revert to in case of problems.

Alteração 1407
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente artigo.

Or. de

Alteração 1408
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 4-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-C. Se a declaração de garantia for 
relativa a uma falta de conformidade e 
esta se manifestar antes do fim do prazo 
de validade da garantia, presume-se que a 
falta de conformidade já existia no 
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momento em que o risco foi transferido 
para o consumidor, excepto se esta 
presunção for incompatível com a 
natureza dos bens e a natureza da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1409
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 4-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-D. Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
artigo 29.º.

Or. en

Alteração 1410
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 29 – ponto 4-E (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-E. Os Estados-Membros podem, quando 
necessário para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente artigo.

Or. el
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Alteração 1411
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 29-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1. O produtor é responsável pela 
reparação ou pela entrega da substituição 
dos bens em qualquer caso de falta de 
conformidade verificada no momento da 
compra.
2. Sem prejuízo do disposto no artigo 28.º, 
n.º 1, o produtor tem de reparar ou 
substituir o bem no prazo de 30 dias após 
ter sido notificado/a da falta de 
conformidade.

Or. en

Alteração 1412
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 29-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidade directa do produtor
1. O produtor é responsável, perante o 
consumidor, pela reparação ou 
substituição dos bens em qualquer caso de 
falta de conformidade existente no 
momento da compra.
2. O produtor deverá optar por reparar ou 
substituir os bens num prazo máximo de 
30 dias após ter sido notificado sobre a 
falta de conformidade, sem prejuízo do 
n.º 1 do artigo 28.º.

Or. en
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Alteração 1413
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Artigo 29.º-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos artigos 30.º-39.º, os 
Estados-Membros podem adoptar ou 
manter, no domínio regido pela presente 
directiva, disposições mais estritas, 
compatíveis com o Tratado, com o 
objectivo de garantir um nível mais 
elevado de protecção do consumidor.

Or. en

Justificação

The provisions on unfair contract terms are subject to minimum harmonisation. Chapter V 
sets out principles to identify when a contract may be unfair. These principles are to be 
interpreted by the national courts meaning there will be a divergence in case law between the 
Member States. As a result maximum harmonisation will not achieve the Commission’s aim to 
have a single set of rules across the EU but, importantly, it will have a negative effect on 
consumers. Not only will it hinder Member States from developing the rules on unfair terms to 
address new issues as they arise but, in the UK, it may also have a detrimental effect on the 
current operation of the Financial Ombudsman Scheme and the application of the Unfair 
Relationship test under the Consumer Credit Act.

Alteração 1414
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Capítulo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Direitos dos consumidores referentes às 
cláusulas contratuais

Suprimido

Or. de
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Alteração 1415
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 30 

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Suprimido
1. O presente capítulo abrange as 
cláusulas contratuais pré-redigidas pelo 
comerciante ou por terceiros, que o 
consumidor tenha aceite sem ter tido a 
possibilidade de influenciar o seu 
conteúdo, nomeadamente se as referidas 
cláusulas contratuais integrarem um 
contrato de adesão.
2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.
3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas, conformes com o direito 
comunitário nem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte.

Or. de

Alteração 1416
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré-redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 

1. O presente capítulo abrange todos os 
contratos celebrados por escrito ou 
oralmente entre um comerciante ou 
terceiros e um consumidor, 
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influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se as referidas cláusulas 
contratuais integrarem um contrato de 
adesão.

independentemente de terem sido 
negociados individual ou colectivamente.

Or. en

Justificação

It is important to clarify in the proposal that the protection against unfair terms applies to 
oral terms as well as written terms. According to the existing directive on unfair contract 
terms “the consumer must receive equal protection under contracts concluded by word of 
mouth and written contracts”. Secondly, the consumer protection offered by chapter V should 
be extended to individually negotiated terms (such terms are excluded from the proposal). In 
practice, the consumer will often lack the bargaining power and the knowledge required to be 
in a position to influence the content of contract terms during an individual negotiation 
process.

Alteração 1417
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré-redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 
influenciar o seu conteúdo, nomeadamente
se as referidas cláusulas contratuais 
integrarem um contrato de adesão.

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais em contratos entre 
comerciantes e consumidores que não 
tenham sido objecto de negociação 
individual. Uma cláusula é considerada 
como não tendo sido objecto de 
negociação individual quando tiver sido 
redigida previamente sem que o 
consumidor tenha, consequentemente, tido 
a possibilidade de influenciar o seu 
conteúdo, nomeadamente no âmbito de um 
contrato de adesão.

As cláusulas que tenham sido objecto de 
negociação individual não se enquadram 
no âmbito de aplicação do presente 
capítulo.  Os Estados-Membros podem, 
assim, manter ou introduzir regras 
nacionais relativas às referidas cláusulas 
e decidir que o presente capítulo também 
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se lhes aplica.

Or.fr

Justificação

O objectivo da presente alteração consiste em precisar que as cláusulas negociadas 
individualmente não se enquadram no âmbito de aplicação do presente capítulo e garantir 
que os Estados-Membros que tenham tornado o dispositivo de protecção contra as cláusulas 
abusivas extensível às cláusulas negociadas individualmente possam continuar a fazê-lo.

Alteração 1418
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré-redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 
influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se as referidas cláusulas 
contratuais integrarem um contrato de 
adesão.

1. O presente capítulo abrange todos os 
contratos celebrados por escrito ou 
oralmente pelo comerciante ou por 
terceiros com um consumidor, 
independentemente de eles terem 
pré-redigido o contrato de adesão 
individualmente ou em conjunto.

Or. en

Alteração 1419
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré-redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 
influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se as referidas cláusulas 
contratuais integrarem um contrato de 

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais em contratos entre 
comerciantes e consumidores que não 
foram objecto de negociação individual.
Considera-se que uma cláusula não foi 
objecto de negociação individual sempre 
que a mesma tenha sido redigida 



PE452.545v01-00 138/228 AM\836859PT.doc

PT

adesão. previamente e, consequentemente, o 
consumidor não tenha podido influir no 
seu conteúdo, nomeadamente se a referida 
cláusula contratual integrar um contrato 
de adesão.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 151.

Alteração 1420
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 
influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se as referidas cláusulas 
contratuais integrarem um contrato de 
adesão.

1. O presente capítulo abrange todos os 
contratos celebrados por escrito ou 
oralmente entre um comerciante ou 
terceiros e um consumidor, 
independentemente de terem sido 
negociados individual ou colectivamente.

Or. en

Alteração 1421
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais pré-redigidas pelo comerciante 
ou por terceiros, que o consumidor tenha 
aceite sem ter tido a possibilidade de 
influenciar o seu conteúdo, nomeadamente 
se as referidas cláusulas contratuais 

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais em contratos entre 
comerciantes e consumidores que não 
foram objecto de negociação individual.
Considera-se que uma cláusula 
contratual não foi objecto de negociação 
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integrarem um contrato de adesão. individual sempre que a mesma tenha 
sido pré-redigida e, consequentemente, o 
consumidor não tenha tido a possibilidade 
de influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se a referida cláusula 
contratual integrar um contrato de adesão.

Or. pl

Justificação

Pode ter havido um erro na versão polaca. É imperativo que os consumidores tenham uma 
influência real no conteúdo das cláusulas contratuais.

Alteração 1422
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Salvo disposição em contrário do 
presente capítulo, os Estados-Membros 
podem manter ou introduzir na sua 
legislação nacional disposições mais 
rigorosas do que as previstas no presente 
capítulo a fim de garantir um nível de 
defesa dos consumidores mais elevado.

Or.fr

Justificação

A presente alteração precisa que, para o Capítulo V da presente directiva, salvo disposição 
contrária, se aplica a harmonização mínima.

Alteração 1423
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1-B (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, se se tratar de 
disposições mais rigorosas, que tenham 
por objectivo garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores.

Or.fr

Justificação

O Capítulo V deve ser objecto de harmonização mínima a fim de aumentar o nível mínimo de 
protecção na União Europeia, permitindo ao mesmo tempo aos Estados-Membros cujo nível 
de protecção é mais elevado manter esse nível.

Alteração 1424
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 30 – ponto 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. O presente capítulo aplica-se às 
cláusulas contratuais em contratos entre 
comerciantes e consumidores que não 
tenham sido objecto de negociação 
individual. Considera-se que uma 
cláusula não foi objecto de negociação 
individual sempre que a mesma tenha 
sido redigida previamente e, 
consequentemente, o consumidor não 
tenha podido influir no seu conteúdo, 
nomeadamente se a referida cláusula 
contratual integrar um contrato de 
adesão.
As cláusulas que tenham sido objecto de 
negociação individual não se enquadram 
no âmbito de aplicação do presente 
capítulo.  Os Estados-Membros podem, 
assim, manter ou introduzir regras 
nacionais relativas às referidas cláusulas 
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e decidir que o presente capítulo também 
se lhes aplica.

Or.fr

Justificação

Trata-se de precisar que as cláusulas negociadas individualmente não se enquadram no 
âmbito de aplicação do presente capítulo e garantir que os Estados-Membros que tenham 
tornado o dispositivo de protecção contra as cláusulas abusivas extensível às cláusulas 
negociadas individualmente possam continuar a aplicar essas regulamentações.

Alteração 1425
Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 30 – ponto 1-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições divergentes das previstas no 
presente capítulo, excepto a disposição 
prevista no artigo 34.º.

Or.fr

Justificação

O Capítulo V deve ser objecto de uma harmonização mínima a fim de assegurar um nível 
mínimo de protecção dos consumidores na União Europeia, preservando as disposições dos 
Estados-Membros que garantem um nível elevado de protecção, com excepção do 34.° 
relativo às cláusulas contratuais consideradas abusivas em qualquer circunstância cuja lista 
deve objecto de uma harmonização máxima a fim de assegurar segurança jurídica no seio da 
UE.

Alteração 1426
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 1427
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 1428
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1429
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga nem 
exige a aplicação do presente capítulo a 
outras cláusulas contratuais do contrato.

Or. de

Justificação

Esta disposição deve igualmente abranger os casos em que o consumidor tinha a 
possibilidade de negociar livremente determinadas cláusulas, mas optou deliberadamente por 
não o fazer, a fim de conseguir outra alteração mais importante.

Alteração 1430
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas, conformes com o direito 
comunitário nem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os direitos dos consumidores devem ser iguais a outras disposições consagradas nos 
tratados - uma disposição relativa aos consumidores não pode ser anulada por outra 
disposição do tratado.
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Alteração 1431
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas, conformes com o direito 
comunitário nem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte.

Suprimido

Or. en

Alteração 1432
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas, conformes com o direito 
comunitário nem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte.

Suprimido

Or. en

Alteração 1433
Damien Abad, Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

3-A. O presente capítulo aplica-se sem 
prejuízo das disposições nacionais que 
declaram ilícitas cláusulas contrárias a 
disposições legais, por vezes de ordem 
pública, que constam de certos contratos 
de venda ou de serviços.     

Or.fr

Justificação

As cláusulas ilícitas não são necessariamente abusivas e fazem parte de um regime de 
protecção diferente. É importante clarificar neste sentido o âmbito de aplicação do presente 
capítulo.

Alteração 1434
Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti

Proposta de directiva
Artigo 30-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em relação aos artigos 30.º e -39.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 1435
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Requisitos de transparência das cláusulas Suprimido
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contratuais
1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.
2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo 
a permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta o 
os meios de comunicação utilizados.
3. O comerciante deve obter o 
consentimento expresso do consumidor 
para qualquer pagamento adicional ao 
previsto relativamente à obrigação 
contratual principal do comerciante. Se o 
comerciante não obtiver o consentimento 
expresso do consumidor mas o tiver 
deduzido a partir das opções estabelecidas 
por defeito que o consumidor deve 
recusar para evitar o pagamento 
adicional, o consumidor pode solicitar o 
reembolso do referido pagamento.
4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

Or. de

Alteração 1436
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis, assim como 
acessíveis de forma fácil e permanente; 
devem ainda ser apresentadas na língua 
em que o contrato foi celebrado.
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Or. en

Justificação

Os requisitos de transparência do artigo 31.º melhoram a directiva existente. Contudo, deve 
ficar mais claro na proposta que uma violação desses requisitos resultaria no carácter 
abusivo das cláusulas (nova alínea a) do n.º 1). Esta é também uma recomendação do 
Quadro Comum de Referência.

Alteração 1437
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis, escritas no 
mesmo tamanho de letra, assim como 
acessíveis de forma fácil e permanente; 
devem ainda ser apresentadas na língua 
em que o contrato foi celebrado.

Or. en

Alteração 1438
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis.

1. As cláusulas contratuais devem ser 
redigidas em termos claros e 
compreensíveis e ser legíveis, quando o
contrato tiver forma escrita.

Or. de

Justificação

Os contratos verbais continuam a ser possíveis e não devem ser excluídos.
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Alteração 1439
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Uma cláusula contratual que tenha 
sido fornecida pelo comerciante em 
violação do dever de transparência é, só 
por esse motivo, considerada abusiva.

Or. en

Alteração 1440
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas nos n.os 1, 2 e 3, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.
(O presente artigo deve figurar entre o 
título do artigo 31.° e o n.° 21 do artigo 
1.°, de modo a referir-se aos três primeiros 
números do artigo 31.°)

Or.fr

Justificação

Proposta de harmonização máxima para o artigo 31.° ( n.os 1, 2 e 3).
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Alteração 1441
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 31 – ponto 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-C. Uma cláusula contratual que tenha 
sido fornecida pelo comerciante em 
violação do dever de transparência é, só 
por esse motivo, considerada abusiva.

Or. en

Alteração 1442
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados.

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor em termos 
claros e compreensíveis. Além disso, 
devem ser simples e acessíveis e 
apresentadas na língua em que o contrato 
foi celebrado.

Or. en

Alteração 1443
Wim van de Camp

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados.

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato e familiarizar-se 
novamente com elas após a celebração do 
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contrato, tendo em conta os meios de 
comunicação utilizados. As cláusulas 
contratuais disponibilizadas por meio 
electrónico constituem uma oportunidade 
efectiva se o contrato for celebrado por 
meio electrónico. No caso dos contratos 
celebrados por outros meios de 
comunicação, as cláusulas contratuais só 
podem ser disponibilizadas por meio 
electrónico se o consumidor concordar 
expressamente com essa modalidade.
Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas no 
artigo 31.º, incluindo disposições mais ou 
menos rigorosas que tenham por objectivo 
garantir um nível de defesa dos 
consumidores diferente.

Or. en

Alteração 1444
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados.

2. As cláusulas contratuais 
irrevogavelmente vinculativas devem ser 
disponibilizadas ao consumidor em tempo 
oportuno antes da celebração do contrato, 
tendo em conta os meios de comunicação 
utilizados e o método de venda.

Or.it

Justificação

Esta nova abordagem não é prática e é desproporcionada no contexto dos serviços de venda 
a retalho. Esta exigência não é consistente com outra legislação, incluindo as directivas 
sobre crédito ao consumo e o comércio a distância, em que há uma necessidade de fornecer 
informação em "tempo oportuno". Adicionalmente, a disposição sobre os termos do contrato 
será adaptada ao método de venda.
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Alteração 1445
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados.

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor em tempo 
oportuno, de modo a permitir-lhe 
familiarizar-se verdadeiramente com elas 
antes da celebração do contrato, tendo em 
conta as circunstâncias e os meios de 
comunicação utilizados.

Or. el

Alteração 1446
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se 
verdadeiramente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados.

2. As cláusulas contratuais devem ser 
disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se verdadeira e 
inquestionavelmente com elas antes da 
celebração do contrato, tendo em conta os 
meios de comunicação utilizados. As 
cláusulas contratuais disponibilizadas por 
meio electrónico constituem uma 
oportunidade efectiva e inquestionável se 
o contrato for celebrado por meio 
electrónico. No caso dos contratos 
celebrados por outros meios de 
comunicação, as cláusulas contratuais só 
podem ser disponibilizadas por meio 
electrónico se o consumidor concordar 
expressa e activamente com essa 
modalidade.

Or. en
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Alteração 1447
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. As cláusulas contratuais são 
apresentadas num local onde o 
consumidor as espera encontrar de forma 
razoável.

Or. en

Justificação

Além disso, será abordada a questão das cláusulas “de surpresa”. Os consumidores não 
estão obrigados por cláusulas colocadas em sítios inadequados no contrato ou às quais se faz 
referência mas que não estão disponíveis no contrato ou na página Web.

Alteração 1448
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Uma cláusula contratual 
apresentada pelo comerciante que não 
cumpra os requisitos de transparência 
deste artigo será, só por esse motivo, 
considerada abusiva.

Or. en

Alteração 1449
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 31 – ponto 2-C (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

2-C. As cláusulas contratuais são 
apresentadas num local onde o 
consumidor as espera encontrar de forma 
razoável.

Or. en

Alteração 1450
Toine Manders

Proposta de directiva
Artigo 31 – ponto 2-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-D. Depois da celebração do contrato, o 
consumidor deve ter a oportunidade 
efectiva e inquestionável de consultar as 
cláusulas contratuais, quer em papel ou 
por meio electrónico.

Or. en

Alteração 1451
Tiziano Motti

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. O comerciante deve obter o 
consentimento expresso do consumidor 
para qualquer pagamento adicional ao 
previsto relativamente à obrigação 
contratual principal do comerciante. Se o 
comerciante não obtiver o consentimento 
expresso do consumidor mas o tiver 
deduzido a partir das opções estabelecidas 
por defeito que o consumidor deve 
recusar para evitar o pagamento 
adicional, o consumidor pode solicitar o 
reembolso do referido pagamento.

3. O comerciante deve obter o 
consentimento expresso do consumidor 
para qualquer pagamento não relacionado 
com o fornecimento de bens ou serviços 
para os quais o contrato tenha sido 
celebrado. O procedimento para a 
obtenção da autorização será estabelecido 
entre o consumidor e o vendedor.
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Or. it

Justificação

O conceito de "obrigação principal" é vago e pode conduzir a disputas e a diferentes 
interpretações pelas jurisdições locais na Europa.  Tal seria contraditório com o objectivo de 
harmonização da directiva.  Adicionalmente, deveria ser assegurada a congruência com 
outra legislação comunitária relevante.  Recomendamos vivamente a adopção neste artigo da 
formulação da directiva sobre serviços de pagamentos relacionada com o procedimento da 
autorização do consumidor. No domínio dos serviços financeiros a retalho, chamamos 
vivamente a atenção para as consequências indesejadas da actual formulação deste artigo 
sobre a possibilidade do mutuante oferecer produtos com taxas variáveis. 

Alteração 1452
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

Suprimido

Or. en

Justificação

Muitas das queixas dos consumidores dizem respeito à legibilidade das cláusulas 
contratuais: estas são disponibilizadas numa "letra demasiado pequena" ou são colocadas 
em lugares inadequados do contrato. O artigo 31, n.º 4 proíbe os Estados-Membros de 
imporem requisitos adicionais de apresentação das cláusulas (como um certo tamanho dos 
caracteres ou o local e modo de apresentação de certas informações). Consideramos que esta 
proibição deve ser suprimida para permitir que os Estados-Membros estabeleçam normas 
mais rigorosas relativamente à apresentação das cláusulas.

Alteração 1453
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 
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Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

Suprimido

Or.fr

Alteração 1454
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

Suprimido

Or. en

Alteração 1455
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1456
Cristian Silviu Buşoi, Edvard Kožušník

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação das
cláusulas contratuais, excepto no caso dos 
requisitos referentes às pessoas com 
deficiência.

Este artigo não prejudica a liberdade dos 
Estados-Membros de impor requisitos 
adicionais relativamente à validade ou aos 
efeitos do contrato, como a sua 
autenticação ou a certificação da 
assinatura.

Or. en

Justificação

Provided that the contract terms meet the requirement of legibility, traders should be free to 
choose the way in which contract terms are presented, for example the font type or size in 
which the contract terms are printed. Member States should refrain from imposing any 
presentational requirements of this kind, except for those related to persons with disabilities. 
However, Member States should remain free to maintain or impose formal requirements of 
general contract law that do not fall under the category of presentational requirements, for 
instance concerning the conclusion of the contract. Presentational requirements for contract 
terms contained in other EU legislation should not be affected by this Directive.

Alteração 1457
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor.

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos sobre a forma como as 
cláusulas contratuais devem ser expressas.
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O presente artigo não prejudica a 
capacidade dos Estados-Membros para 
adoptarem outros requisitos de 
apresentação no que diz respeito à 
validade dos contratos ou à sua eficácia 
em relação a terceiros, como o registo ou 
a autenticação dos mesmos.

Or. de

Justificação

A presente alteração tem um objectivo de clarificação. Os Estados-Membros devem continuar 
a ter a possibilidade de, no âmbito do direito contratual geral, manter ou adoptar requisitos 
de apresentação não considerados formais, por exemplo, no que diz respeito à celebração do
contrato.

Alteração 1458
Hans-Peter Mayer

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor.

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos sobre a forma como as 
cláusulas contratuais devem ser expressas 
ou disponibilizadas ao consumidor.

Or. de

Justificação

Clarificação, na versão alemã, de que a disposição apenas visa a forma exterior das 
cláusulas contratuais (correctamente designada na versão inglesa como “presentational 
requirements” e, na versão francesa, “exigences formelles concernant le libellé des clauses 
contractuelles”), mas não os requisitos formais impostos pelos Estados-Membros, que se 
aplicam independentemente de as cláusulas contratuais terem sido previamente formuladas 
pelo comerciante ou por um terceiro.
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Alteração 1459
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor.

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos sobre a forma como as 
cláusulas contratuais devem ser expressas 
ou disponibilizadas ao consumidor.

Or. de

Alteração 1460
Catherine Soullie, Amalia Sartori

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre a 
forma como as cláusulas contratuais devem 
ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor.

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre a 
forma como as cláusulas contratuais devem 
ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor, excepto no caso dos 
requisitos referentes às pessoas com 
deficiência.

Este artigo não prejudica a liberdade dos 
Estados-Membros de impor requisitos 
adicionais relativamente à validade ou aos 
efeitos do contrato, como a sua 
autenticação ou a certificação da 
assinatura.

Or. en

Alteração 1461
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

4-A. As cláusulas contratuais devem ser 
destacadas num local onde é mais 
provável que o consumidor espere 
encontrá-las.

Or. en

Alteração 1462
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros podem, a fim 
de assegurar um nível de protecção mais 
elevado ao consumidor, manter ou 
introduzir mais requisitos de apresentação 
e sobre a forma como as cláusulas 
contratuais devem ser expressas ou 
disponibilizadas ao consumidor.

Or.fr

Alteração 1463
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 31 – ponto 4-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

4-C. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente artigo.

Or. de
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Alteração 1464
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 32 

Texto da Comissão Alteração

Princípios gerais Suprimido
1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.
2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o 
carácter abusivo de uma cláusula 
contratual pode ser avaliado em função 
da natureza dos bens que sejam objecto do 
contrato e mediante consideração de todas 
as circunstâncias que, no momento em 
que aquele foi celebrado, concorreram 
para a sua celebração, bem como de todas 
as outras cláusulas do contrato, ou de 
outro contrato de que este dependa. Para 
avaliar o carácter abusivo de uma 
cláusula contratual, a autoridade 
nacional competente deve ter igualmente 
em conta a forma como o contrato é 
redigido e comunicado ao consumidor 
pelo comerciante, nos termos do artigo 
31.°
3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam à 
avaliação do objecto principal do contrato 
nem à adequação de qualquer pagamento 
adicional ao previsto relativamente à 
obrigação contratual principal do 
comerciante, desde que o comerciante 
respeite integralmente o disposto no artigo 
31.°

Or. de
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Alteração 1465
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

Or.fr

Justificação

É necessário manter uma referência aos anexos II e III, a fim de precisar as fases de 
aplicação do teste de equidade (em primeiro lugar, apreciação das listas e, em seguida, se 
necessário, apreciação da natureza da cláusula tendo em conta, em particular, o 
desequilíbrio criado em detrimento do consumidor).   Além disso, o carácter abusivo de uma 
cláusula deve ser apreciado a partir da verificação de um desequilíbrio significativo entre os 
direitos e obrigações das partes, independentemente de qualquer apreciação da boa fé.

Alteração 1466
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo e injustificado
entre os direitos e obrigações das partes 
decorrentes do contrato.
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Or. en

Alteração 1467
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

1. Quando uma cláusula não tenha sido 
incluída no anexo II ou III, pode, no 
entanto, ser considerada abusiva se der 
origem, em detrimento do consumidor, a 
um desequilíbrio significativo entre os 
direitos e obrigações das partes decorrentes 
do contrato.

Or.fr

Justificação

É importante incluir a referência aos anexos II e III, a fim de precisar as fases de aplicação 
do teste de equidade. O carácter abusivo de uma cláusula incluída num contrato celebrado 
entre um comerciante e um consumidor deve ser apreciado a partir da verificação de um 
desequilíbrio significativo entre os direitos e obrigações das partes, independentemente de 
qualquer apreciação da boa fé.

Alteração 1468
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 

1. Uma cláusula contratual é considerada 
abusiva se, a despeito da exigência de boa 
fé, prejudicar consideravelmente o 
consumidor, em especial se for 
incompatível com princípios 
fundamentais da legislação da qual se 
desvia, ou se restringir direitos e 
obrigações que decorrem da natureza do 
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contrato. contrato, a ponto de ameaçar a 
consecução do seu objectivo.

Or. de

Alteração 1469
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

1. Quando uma cláusula contratual não 
tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é 
considerada abusiva se, a despeito da 
exigência de boa fé, der origem, em 
detrimento do consumidor, a um 
desequilíbrio não razoável entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato.

Or. en

Alteração 1470
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Para avaliar o carácter abusivo de 
uma cláusula contratual, o tribunal ou a 
autoridade nacional competente devem ter 
igualmente em conta a forma como a 
cláusula contratual foi comunicada ao 
consumidor pelo comerciante e, quando 
for caso disso, a forma como foi redigida, 
nos termos do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2.

Or. en
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Alteração 1471
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que, no momento em que 
aquele foi celebrado, concorreram para a
sua celebração, bem como de todas as 
outras cláusulas do contrato, ou de outro 
contrato de que este dependa. Para avaliar 
o carácter abusivo de uma cláusula 
contratual, a autoridade nacional 
competente deve ter igualmente em conta a 
forma como o contrato é redigido e 
comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.º.

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º, o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que ocorrem antes, durante 
e depois da sua celebração, bem como de 
todas as outras cláusulas do contrato, ou de 
outro contrato de que este dependa. Para 
avaliar o carácter abusivo de uma cláusula 
contratual, a autoridade nacional 
competente deve ter igualmente em conta a 
forma como o contrato é redigido e 
comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.º.

Or. en

Alteração 1472
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que, no momento em que 
aquele foi celebrado, concorreram para a
sua celebração, bem como de todas as 
outras cláusulas do contrato, ou de outro 
contrato de que este dependa. Para avaliar 
o carácter abusivo de uma cláusula 
contratual, a autoridade nacional 

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º, o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que ocorrem antes, durante 
e depois da sua celebração, bem como de 
todas as outras cláusulas do contrato, ou de 
outro contrato de que este dependa. Para 
avaliar o carácter abusivo de uma cláusula 
contratual, a autoridade nacional 
competente deve ter igualmente em conta a 
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competente deve ter igualmente em conta a 
forma como o contrato é redigido e 
comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.º.

forma como o contrato é redigido e 
comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.º.

Or. en

Alteração 1473
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que, no momento em que 
aquele foi celebrado, concorreram para a 
sua celebração, bem como de todas as 
outras cláusulas do contrato, ou de outro 
contrato de que este dependa. Para avaliar 
o carácter abusivo de uma cláusula 
contratual, a autoridade nacional 
competente deve ter igualmente em conta a 
forma como o contrato é redigido e 
comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.°

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o 
carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza 
dos bens que sejam objecto do contrato e 
mediante consideração de todas as 
circunstâncias que antes, no momento e 
depois que aquele foi celebrado, 
concorreram para a sua celebração, bem 
como de todas as outras cláusulas do 
contrato, ou de outro contrato de que este 
dependa. Para avaliar o carácter abusivo de 
uma cláusula contratual, a autoridade 
nacional competente deve ter igualmente 
em conta a forma como o contrato é 
redigido e comunicado ao consumidor pelo 
comerciante, nos termos do artigo 31.°

Or. el

Alteração 1474
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Ao avaliar o carácter abusivo de uma 
cláusula contratual, o tribunal ou a 
autoridade nacional competente devem ter 
em conta a forma como as cláusulas 
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contratuais foram comunicadas ao 
consumidor pelo comerciante, bem como 
a forma como este as redigiu, nos termos 
do artigo 31.º, n.ºs 1 e 2.

Or. en

Alteração 1475
Morten Løkkegaard

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Ao avaliar se uma cláusula 
contratual tem carácter abusivo para o 
consumidor, também podem ser tidas em 
conta as circunstâncias ocorridas depois 
da celebração do contrato.

Or. en

Alteração 1476
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam à avaliação 
do objecto principal do contrato nem à
adequação de qualquer pagamento 
adicional ao previsto relativamente à 
obrigação contratual principal do 
comerciante, desde que o comerciante 
respeite integralmente o disposto no artigo 
31.°.

3. Desde que o comerciante respeite 
integralmente o disposto nos n.os 1, 2 e 3 
do artigo 31.°, a avaliação do carácter 
abusivo das cláusulas não incide nem
sobre o objecto principal do contrato nem 
sobre a adequação entre o preço e a 
remuneração, por um lado, e  os bens ou 
serviços a fornecer em contrapartida, por 
outro lado, desde que essas cláusulas se 
encontrem redigidas de maneira clara e 
compreensível. 

Or.fr
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Justificação

A redacção da Directiva 93/13/CE é mais clara e garante maior segurança jurídica.

Alteração 1477
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-A. Quando o contrato é celebrado tendo 
em vista a aquisição de bens digitais, as 
cláusulas de utilização não são 
consideradas objecto do contrato.

Or. en

Justificação

Ponto 4: os contratos de venda de produtos digitais contêm frequentemente cláusulas que 
impõem restrições relativamente ao uso do conteúdo adquirido e que podem resultar num 
desiquílibrio considerável dos direitos e das obrigações das partes contratantes em 
detrimento do consumidor. Deve ficar explícito na proposta que este tipo de contratos não 
são abrangidos pela excepção referente ao objecto principal do contrato, mas que as 
cláusulas do contrato relativas ao uso do conteúdo digital estão incluídas na avaliação do 
carácter abusivo.

Alteração 1478
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-B. Quando o contrato é celebrado tendo 
em vista a aquisição de produtos digitais, 
as cláusulas de utilização não são 
consideradas como parte do contrato.

Or. en
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Alteração 1479
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 32 – ponto 3-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente artigo.

Or. de

Alteração 1480
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 32 – ponto 3-D (novo) 

Texto da Comissão Alteração

3-D. Quando o contrato é celebrado tendo 
em vista a aquisição de bens digitais, as 
cláusulas de utilização não são 
consideradas objecto do contrato.

Or. en

Alteração 1481
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 33 

Texto da Comissão Alteração

Ónus da prova Suprimido
O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual.

Or. de
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Alteração 1482
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual.

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar que uma cláusula 
contratual cumpre os requisitos de 
transparência do artigo 31.º.

Or. en

Justificação

Cabe ao comerciante provar que as cláusulas consideradas não transparentes pelo 
consumidor cumprem os requisitos de transparência do artigo 31.º.

Alteração 1483
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual.

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar que uma cláusula 
contratual cumpre os requisitos de 
transparência do artigo 31.º.

Or. en

Alteração 1484
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 33 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar que uma cláusula 
contratual cumpre os requisitos de 
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individual de uma cláusula contratual. transparência do artigo 31.º.

Or. en

Alteração 1485
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 33 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas no 
presente artigo.

Or. de

Alteração 1486
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Cláusulas contratuais consideradas 
abusivas em qualquer circunstância

Suprimido

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas 
abusivas em qualquer circunstância. A 
referida lista de cláusulas contratuais 
aplica-se em todos os Estados-Membros e 
apenas pode ser alterada nos termos dos 
artigos 39.°, n.º 2, e 40.º

Or. de

Alteração 1487
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 34 – parágrafo 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância. A referida lista 
de cláusulas contratuais aplica-se em todos 
os Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista não exaustiva do anexo II são 
consideradas abusivas em qualquer 
circunstância. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros.

r.fr

Alteração 1488
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância. A referida lista 
de cláusulas contratuais aplica-se em todos 
os Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.º, n.º 2, 
e 40.º.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista não exaustiva do anexo II são 
consideradas abusivas em qualquer 
circunstância. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem adoptar ou manter em vigor 
cláusulas contratuais que suplementam as 
da referida lista.

Or. en

Justificação

Uma lista fechada de cláusulas contratuais abusivas reduziria o nível de protecção dos 
consumidores em alguns Estados-Membros e impediria uma maior evolução e a flexibilidade 
necessária no domínio da protecção dos consumidores.
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Alteração 1489
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância. A referida lista 
de cláusulas contratuais aplica-se em 
todos os Estados-Membros e apenas pode 
ser alterada nos termos dos artigos 39.°, 
n.º 2, e 40.º

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância.

Or.fr

Alteração 1490
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância. A referida lista 
de cláusulas contratuais aplica-se em todos 
os Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º. 

Os Estados-Membros devem garantir que
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas 
em qualquer circunstância. A referida lista 
de cláusulas contratuais aplica-se em todos 
os Estados-Membros. A fim de assegurar 
um elevado nível de protecção do 
consumidor, os Estados-Membros podem 
manter ou introduzir no seu direito 
nacional disposições segundo as quais as 
cláusulas adicionais são consideradas 
abusivas em todas as circunstâncias.

Or. el
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Alteração 1491
Damien Abad

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros podem manter 
ou adoptar disposições mais protectoras 
dos interesses dos consumidores e 
completar com outras cláusulas 
contratuais consideradas abusivas em 
todas as circunstâncias a lista das 
cláusulas que figura no anexo II da 
presente directiva.

Or.fr

Justificação

As práticas no domínio das cláusulas contratuais evoluem rapidamente no mercado.  Parece 
importante manter aberta uma lista negra a fim de assegurar a flexibilidade e a reactividade 
necessárias para melhor proteger os consumidores.

Alteração 1492
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar ou 
manter disposições de direito nacional 
que considerem as cláusulas adicionais 
como abusivas em qualquer 
circunstância. Todavia, as disposições 
aplicáveis de direito nacional devem ser 
consentâneas com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
devendo, em particular, contrariar o 
objectivo visado pela directiva, 
nomeadamente o de garantir o bom 
funcionamento do mercado interno e de 
evitar distorções da concorrência na 
União. Tendo em mente esses requisitos, 
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as disposições nacionais devem ser 
adequadas e proporcionadas, a fim de 
atingir os objectivos da presente directiva.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 161.

Alteração 1493
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 34-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Uma vez que a lista das cláusulas que 
figura no Anexo II da presente directiva 
não é exaustiva, pode ser completada 
pelos Estados-Membros, que têm a 
possibilidade de manter ou adoptar 
disposições mais protectoras dos 
interesses dos consumidores, com vista a 
conferir a mais cláusulas contratuais o 
estatuto de cláusulas abusivas em todas as 
circunstâncias.

Or.fr

Alteração 1494
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 35 

Texto da Comissão Alteração

Cláusulas contratuais presumivelmente 
abusivas

Suprimido

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
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abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.°. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º

Or. de

Alteração 1495
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.°. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista não exaustiva do n.º 1 do anexo II são 
consideradas abusivas, salvo se a empresa 
tiver provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.°.

Or.fr

Alteração 1496
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista não exaustiva do n.º 1 do anexo II são 
consideradas abusivas, salvo se o 
comerciante tiver provado que as referidas 
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contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.º, n.º 2, 
e 40.º.

cláusulas contratuais são justas ao abrigo 
do artigo 32.º. Os Estados-Membros 
podem adoptar ou manter em vigor
cláusulas contratuais que suplementam as 
da referida lista.

Or. en

Justificação

Uma lista fechada de cláusulas contratuais abusivas reduziria o nível de protecção dos 
consumidores em alguns Estados-Membros e impediria uma maior evolução e a flexibilidade 
necessária no domínio da protecção dos consumidores.

Alteração 1497
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros.

Or.fr

Justificação

A presente alteração retoma o n.° 1 do artigo 35.° do relator.
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Alteração 1498
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º.

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros. Os Estados-Membros 
podem, para garantir um nível mais 
elevado de defesa do consumidor, manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva.

Or. el

Alteração 1499
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Uma vez que a lista das cláusulas que 
figura no Anexo II da presente directiva 
não é exaustiva, pode ser completada 
pelos Estados-Membros, que têm a 
possibilidade de manter ou adoptar 
disposições mais protectoras dos 
interesses dos consumidores, com vista a 
conferir a mais cláusulas contratuais o 
estatuto de cláusulas consideradas 
abusivas.

Or.fr
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Alteração 1500
Damien Abad, Philippe Juvin

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem manter ou 
adoptar disposições mais protectoras dos 
interesses dos consumidores e completar 
com outras cláusulas contratuais 
consideradas abusivas em todas as 
circunstâncias a lista das cláusulas que 
figura no anexo III da presente directiva.

Or.fr

Justificação

As práticas no domínio das cláusulas contratuais evoluem rapidamente no mercado.  Parece 
importante manter aberta uma lista negra a fim de assegurar a flexibilidade e a reactividade 
necessárias para melhor proteger os consumidores.

Alteração 1501
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 35 – parágrafo 1-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem adoptar ou 
manter disposições de direito nacional 
que considerem as cláusulas adicionais 
como abusivas em qualquer 
circunstância. Todavia, as disposições 
aplicáveis de direito nacional devem ser 
consentâneas com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, não 
devendo, em particular, contrariar o 
objectivo visado pela directiva, 
nomeadamente o de garantir o bom 
funcionamento do mercado interno e de 
evitar distorções da concorrência na 
União. Tendo em mente esses requisitos, 
as disposições nacionais devem ser 
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adequadas e proporcionadas, a fim de 
atingir os objectivos da presente directiva.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 163.

Alteração 1502
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Interpretação das cláusulas contratuais Suprimido
1. Em caso de dúvida sobre o significado 
de uma cláusula, prevalece a 
interpretação mais favorável ao 
consumidor.
2. Este artigo não é aplicável no âmbito 
dos procedimentos previstos no n.º 2 do 
artigo 38.º

Or. de

Alteração 1503
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Este artigo não é aplicável no âmbito 
dos procedimentos previstos no n.º 2 do 
artigo 38.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1504
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não podem 
manter ou introduzir na sua legislação 
nacional disposições contrárias às 
previstas no presente artigo.

Or. de

Alteração 1505
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 37 

Texto da Comissão Alteração

Efeitos das cláusulas contratuais abusivas Suprimido
As cláusulas contratuais abusivas não 
vinculam o consumidor. O contrato 
continua a vincular as partes se puder 
manter-se em vigor sem as cláusulas 
abusivas.

Or. de

Alteração 1506
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

As cláusulas contratuais abusivas não 
vinculam o consumidor. O contrato 
continua a vincular as partes se puder 
manter-se em vigor sem as cláusulas 
abusivas.

As cláusulas contratuais abusivas e não 
compatíveis com as exigências de 
transparência dos n.º 1 e 2 do artigo 31.º-
A da presente directiva não vinculam o 
consumidor. O contrato continua a vincular 
as partes se puder manter-se em vigor sem 
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as cláusulas abusivas e condições não 
transparentes.

Or. el

Alteração 1507
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de directiva
Artigo 37 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas no 
presente artigo.

Or. de

Alteração 1508
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Medidas de execução relativas às 
cláusulas contratuais abusivas

Suprimido

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que, no interesse dos consumidores e dos 
concorrentes, existam meios adequados e 
eficazes para evitar a utilização das 
cláusulas abusivas nos contratos 
celebrados entre consumidores e 
comerciantes.
2. Em particular, as pessoas ou 
organizações que, nos termos da 
legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo na defesa dos 
consumidores, podem solicitar aos 
tribunais ou às autoridades 
administrativas que se pronunciem sobre 
o carácter abusivo das cláusulas 
contratuais redigidas para utilização 
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geral.
3. Os Estados-Membros devem permitir 
que os tribunais ou as autoridades 
administrativas apliquem meios 
adequados e eficazes para impedir os 
comerciantes de continuarem a utilizar 
cláusulas que tenham sido consideradas 
abusivas.
4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as acções de carácter legal previstas 
no n.os 2 e 3 podem ser intentadas, 
individualmente ou em conjunto, em 
função do direito processual nacional, 
contra vários comerciantes do mesmo 
sector económico ou respectivas 
associações que utilizem ou recomendem 
a utilização das mesmas cláusulas 
contratuais gerais ou de cláusulas 
similares.

Or. de

Alteração 1509
Anja Weisgerber

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem garantir 
que os comerciantes sejam obrigados a 
colocar ao dispor dos organismos, na 
acepção do n.º 2 do artigo 41.º, as 
cláusulas contratuais referidas no 
capítulo V, utilizadas em transacções 
legais, a pedido dos mesmos e de forma 
adequada e gratuita.

Or. de

Justificação

As associações de consumidores têm um importante papel a desempenhar na defesa dos 
interesses dos consumidores, em especial no que diz respeito a condições gerais desprovidas 
de eficácia,  i.e. cláusulas contratuais formuladas previamente pelo comerciante ou por um 
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terceiro, às quais o consumidor deu o seu acordo sem ter tido a possibilidade de influir no 
seu conteúdo. Para esse efeito, os organismos, em especial as associações de consumidores, 
devem ter o direito de obter do comerciante cópias das respectivas cláusulas contratuais.

Alteração 1510
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 4 

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as acções de carácter legal previstas no 
n.os 2 e 3 podem ser intentadas, 
individualmente ou em conjunto, em 
função do direito processual nacional, 
contra vários comerciantes do mesmo 
sector económico ou respectivas 
associações que utilizem ou recomendem a 
utilização das mesmas cláusulas 
contratuais gerais ou de cláusulas 
similares.

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as acções de carácter legal previstas no 
n.os 2 e 3 podem ser intentadas, em função 
do direito processual nacional, contra 
vários comerciantes do mesmo sector 
económico ou respectivas associações que 
utilizem ou recomendem a utilização das 
mesmas cláusulas contratuais gerais ou de 
cláusulas similares.

Or. de

Alteração 1511
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 39 

Texto da Comissão Alteração

Revisão das cláusulas dos anexos II e III Suprimido
1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão as cláusulas consideradas 
abusivas pelas autoridades nacionais 
competentes e aquelas que julgam ser 
relevantes para efeitos de alteração da 
presente directiva, segundo o consagrado 
no n.º 2.
2. A Comissão altera os anexos II e III 
atendendo às notificações recebidas nos 
termos do n.º 1. As referidas medidas, que 
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têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º.

Or. en

Alteração 1512
Kurt Lechner

Proposta de directiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Revisão das cláusulas dos anexos II e III Suprimido
1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão as cláusulas consideradas 
abusivas pelas autoridades nacionais 
competentes e aquelas que julgam ser 
relevantes para efeitos de alteração da 
presente directiva, segundo o consagrado 
no n.º 2.
2. A Comissão altera os anexos II e III 
atendendo às notificações recebidas nos 
termos do n.º 1. As referidas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º

Or. de

Alteração 1513
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 39 

Texto da Comissão Alteração

Revisão das cláusulas dos anexos II e III Suprimido
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1. Os Estados-Membros devem notificar à 
Comissão as cláusulas consideradas 
abusivas pelas autoridades nacionais 
competentes e aquelas que julgam ser 
relevantes para efeitos de alteração da 
presente directiva, segundo o consagrado 
no n.º 2.
2. A Comissão altera os anexos II e III 
atendendo às notificações recebidas nos 
termos do n.º 1. As referidas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º

Or. el

Alteração 1514
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 39 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão altera os anexos II e III 
atendendo às notificações recebidas nos 
termos do n.º 1. As referidas medidas, que 
têm por objecto alterar elementos não 
essenciais da presente directiva, são 
adoptadas em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1515
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 40 
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Texto da Comissão Alteração

Comité Suprimido
1. A Comissão é assistida pelo Comité 
sobre as Cláusulas Abusivas nos 
Contratos celebrados com os 
Consumidores (a seguir designado por o 
«Comité»).
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 1 a 
4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE17, tendo-se em conta o 
disposto no seu artigo 8.º.
17 JO L 184, de 17.07.99, p. 23 Decisão alterada 
pela Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 
22.7.2006, p. 11).

Or. en

Alteração 1516
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 40 

Texto da Comissão Alteração

Comité Suprimido
1. A Comissão é assistida pelo Comité 
sobre as Cláusulas Abusivas nos 
Contratos celebrados com os 
Consumidores (a seguir designado por o 
«Comité»).
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, são aplicáveis os n.os 1 a 
4 do artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 
1999/468/CE17, tendo-se em conta o 
disposto no seu artigo 8.º.
_______________________
17 JO L 184, de 17.07.1999, p. 23. Decisão 
alterada pela Decisão 2006/512/CE (JO L 200 de 
22.7.2006, p. 11).

Or. en
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Alteração 1517
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 40-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1518
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar a 
existência de meios adequados e eficazes 
para garantir o cumprimento do disposto na 
presente directiva.

1. Os Estados-Membros e a Comissão
devem assegurar a existência de meios 
adequados e eficazes para garantir o 
cumprimento dos direitos dos 
consumidores garantidos na presente 
directiva.

Or. en

Alteração 1519
Evelyne Gebhardt

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1-A) (novo) 

Texto da Comissão Alteração

1-A) Os meios referidos no n.º 1 incluem 
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tanto as disposições comunitárias como as 
nacionais relativas a mecanismos de 
recurso apropriados, incluindo 
mecanismos de recurso colectivo e 
sistemas alternativos de resolução de 
litígios.

Or. en

Alteração 1520
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 2 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

2. Os meios referidos no n.º 1 devem 
incluir disposições que, nos termos da 
legislação nacional, permitam a um ou 
mais dos seguintes organismos 
determinados por essa legislação solicitar 
que os tribunais ou os organismos 
administrativos competentes se 
pronunciem para garantir a aplicação das 
disposições nacionais de execução da 
presente directiva:

2. Alterações da Directiva 98/27/CE

Or. de

Justificação

A Directiva relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos 
consumidores já contém um sistema como o que é previsto na proposta da Comissão.  A fim 
de melhorar a legislação e de a tornar mais coerente, seria preferível, por tal motivo, adaptar 
correspondentemente o anexo àquela directiva, em lugar de criar um sistema próprio na 
directiva em apreço.

Alteração 1521
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 2 – alínea a) 
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Texto da Comissão Alteração

(a) Organismos públicos ou seus 
representantes;

(a) O anexo I da Directiva 98/27/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de Maio de 1998, relativa às acções 
inibitórias em matéria de protecção dos 
interesses dos consumidores, passa a ter a 
seguinte redacção:
O n.º 2 passa a ter a seguinte redacção:
“Directiva 2011/XX/EC do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de XX.XX.XXXX, 
sobre os direitos dos consumidores, JO L, 
XX.XX.XXXX”
Os n.ºs 7, 9 e 10 são suprimidos.

Or. de

Justificação

A Directiva relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos 
consumidores já contém um sistema como o que é previsto na proposta da Comissão.  A fim 
de melhorar a legislação e de a tornar mais coerente, seria preferível, por tal motivo, adaptar 
correspondentemente o anexo àquela directiva, em lugar de criar um sistema próprio na 
directiva em apreço.

Alteração 1522
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 2 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

(b) Organizações de consumidores com 
um interesse legítimo na defesa dos 
consumidores;

Suprimido

Or. de

Justificação

A Directiva relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos 
consumidores já contém um sistema como o que é previsto na proposta da Comissão.  A fim 
de melhorar a legislação e de a tornar mais coerente, seria preferível, por tal motivo, adaptar 
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correspondentemente o anexo àquela directiva, em lugar de criar um sistema próprio na 
directiva em apreço.

Alteração 1523
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 41 – n.º 2 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

(c) Organizações profissionais com um 
interesse legítimo em agir.

Suprimido

Or. de

Justificação

A Directiva relativa às acções inibitórias em matéria de protecção dos interesses dos 
consumidores já contém um sistema como o que é previsto na proposta da Comissão.  A fim 
de melhorar a legislação e de a tornar mais coerente, seria preferível, por tal motivo, adaptar 
correspondentemente o anexo àquela directiva, em lugar de criar um sistema próprio na 
directiva em apreço.

Alteração 1524
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 42-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Com base nas notificações dos 
Estados-Membros e a fim de garantir o 
mesmo nível de protecção dos 
consumidores em toda a UE, a Comissão 
apresentará uma proposta sobre a 
possibilidade de criar um regime 
sancionatório comum.

Or. en

Justificação

A fragmentação entre Estados-Membros que têm sanções diferentes para a mesma infracção 
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contribui para a continuação da falta de segurança jurídica em toda a UE e prejudica tanto 
os consumidores como as empresas. Só deve ficar a cargo dos Estados-Membros a execução 
das sanções.

Alteração 1525
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Artigo 43 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com o artigo 23.º do 
Regulamento Roma I, os contratos 
celebrados entre consumidores e 
empresas no domínio que é objecto de 
harmonização já são regidos pela lei 
escolhida pelas partes, nos termos do 
artigo 3.º do Regulamento Roma I. O 
artigo 6.º e o n.º 4 do artigo 11.º do 
Regulamento Roma I não são aplicáveis. 
A presente directiva inclui uma lista 
exaustiva das disposições em matéria de 
protecção dos consumidores referidas no
n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Roma 
I, em relação às quais não são permitidas 
derrogações.

Or. de

Justificação

Vor dem Hintergrund einer möglichst weitgehenden Vollharmonisierung der 
Verbraucherrechte durch diese Richtlinie nivellieren die Unterschiede in den 
Verbraucherrechten zwischen den Mitgliedstaaten. In jedem Fall sind Verbraucher auf einem 
hohen EU-weit garantierten Verbraucherschutzniveau geschützt. Die Einführung einer Scope-
clause beseitigt die bestehenden Probleme mit der Rom I-VO und macht so die Vorteile des 
Binnenmarktes für Verbraucher und Unternehmen erfahrbar. Diese Regel ist auch im 
Einklang mit anderen bewährten internationalen Vorschriften, wie z.B. dem US-
amerikanischen Kollisionsrecht. Dieses gewährt auch bei Verträgen mit Verbrauchern aus 
einen einem anderen Bundesstaat Rechtswahlfreiheit.
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Alteração 1526
Iliana Ivanova

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informar os 
consumidores das disposições nacionais de 
transposição da presente directiva e, 
sempre que adequado, incentivar os 
comerciantes e titulares de códigos a 
informar os consumidores dos seus códigos 
de conduta.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informar os 
consumidores - especialmente através dos 
instrumentos das TIC e dos meios de 
comunicação públicos - das disposições 
nacionais de transposição da presente 
directiva e, sempre que adequado, 
incentivar os comerciantes e titulares de 
códigos a informar os consumidores dos 
seus códigos de conduta.

Or. en

Alteração 1527
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informar os 
consumidores das disposições nacionais de 
transposição da presente directiva e, 
sempre que adequado, incentivar os 
comerciantes e titulares de códigos a 
informar os consumidores dos seus códigos 
de conduta.

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informar os 
consumidores e os comerciantes das 
disposições nacionais de transposição da 
presente directiva e, sempre que adequado, 
incentivar os comerciantes e titulares de 
códigos a informar os consumidores dos 
seus códigos de conduta.

Or. en

Alteração 1528
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo 44 – n.º 1 
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem tomar as 
medidas necessárias para informar os 
consumidores das disposições nacionais de 
transposição da presente directiva e, 
sempre que adequado, incentivar os 
comerciantes e titulares de códigos a 
informar os consumidores dos seus códigos 
de conduta.

Os Estados-Membros e a Comissão devem 
tomar as medidas necessárias para informar 
os consumidores das disposições nacionais 
de transposição da presente directiva e, 
sempre que adequado, incentivar os 
comerciantes e titulares de códigos a 
informar os consumidores dos seus códigos 
de conduta.

Or. el

Alteração 1529
Anna Maria Corazza Bildt, Sandra Kalniete

Proposta de directiva
Artigo 45 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

O consumidor está isento de qualquer 
contraprestação nos casos de venda forçada 
de um bem, proibida nos termos do n.º 5 do 
artigo 5.º e do n.º 29 do anexo I da 
Directiva 2005/29/CE. A ausência de 
resposta do consumidor na sequência da 
venda forçada não vale como 
consentimento.

O consumidor está isento de qualquer 
contraprestação nos casos de venda forçada 
de um bem, proibida nos termos do n.º 5 do 
artigo 5.º e do n.º 29 do anexo I da 
Directiva 2005/29/CE. A ausência de 
resposta do consumidor na sequência da 
venda forçada não vale como 
consentimento e o consumidor pode 
conservar ou eliminar qualquer bem 
fornecido.

Or. en

Alteração 1530
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta de directiva
Artigo 46-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-A
Notificação obrigatória e avaliação mútua
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1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, até [fim do prazo de 
transposição] e, seguidamente, de três em 
três anos, um relatório contendo os 
seguintes elementos:
(a) o texto dos requisitos adicionais de 
informação adoptados ou mantidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c);

(b) o texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do n.º 
2-A do artigo 22.º;
(c) o texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do n.º 
5-B do artigo 26.º e do n.º 5-A do artigo 
28.º;
(d) o texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas abusivas em 
qualquer circunstância pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 1-A 
do artigo 34.º;
(e) o texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas presumivelmente 
abusivas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 1-A do artigo 35.º;
(f) o texto das decisões de importância 
fundamental – juntamente com a 
respectiva fundamentação – adoptadas 
pelos tribunais, órgãos de arbitragem ou 
autoridades administrativas competentes 
dos Estados-Membros no domínio 
abrangido pela presente directiva.
2. No que diz respeito às informações 
referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do 
n.º 1, os Estados-Membros indicam em 
pormenor as razões pelas quais as 
disposições divergentes de direito 
nacional são adequadas e 
proporcionadas, tendo em vista atingir os 
objectivos visados.
3. A Comissão garante que os elementos 
referidos nas alíneas d) e e) do n.º 1 sejam 
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facilmente acessíveis aos consumidores e
comerciantes, p. ex. através de um sítio 
Web.
4. A Comissão transmite os relatórios 
previstos no n.º 1 aos outros 
Estados-Membros, os quais comunicam, 
no prazo de seis meses após a recepção, as 
suas observações sobre cada relatório. Ao 
mesmo tempo, a Comissão consulta os 
grupos de interesses visados sobre os 
relatórios em causa.

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 174.

Alteração 1531
Andreas Schwab

Proposta de directiva
Artigo 46-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 46.º-B
Compatibilidade com o Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia
Quando os Estados-Membros adoptam ou 
mantêm em vigor disposições de direito 
nacional, tendo em vista garantir um nível 
mais elevado de protecção dos 
consumidores, essas disposições devem, 
todavia, ser compatíveis com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Em especial, não devem 
contrariar o objectivo visado pela 
directiva, nomeadamente o de garantir o 
bom funcionamento do mercado interno e 
de evitar distorções da concorrência na 
União. Para esse efeito, as disposições de 
direito nacional devem ser conformes e 
proporcionais ao objectivo almejado. 
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Or. de

Alteração 1532
Othmar Karas

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 2-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-A. Notificação obrigatória e avaliação 
mútua
1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão, até [fim do prazo de 
transposição] e, seguidamente, de três em 
três anos, um relatório contendo os 
seguintes elementos:
a) o texto dos requisitos adicionais de 
informação adoptados ou mantidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c);
(b) o texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do n.º 
2-A do artigo 22.º;
c) o texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do n.º 
5-B do artigo 26.º e do n.º 5-A do artigo 
28.º;
d) o texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas abusivas em 
qualquer circunstância pelos 
Estados-Membros nos termos do n.º 1-A 
do artigo 34.º;
e) o texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas presumivelmente 
abusivas pelos Estados-Membros nos 
termos do n.º 1-A do artigo 35.º;
f) o texto das decisões de importância 
fundamental – juntamente com a 
respectiva fundamentação – adoptadas 
pelos tribunais, órgãos de arbitragem ou 
autoridades administrativas competentes 
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dos Estados-Membros no domínio 
abrangido pela presente directiva.
2. No que diz respeito às informações 
referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do 
n.º 1, os Estados-Membros indicam em 
pormenor as razões pelas quais as 
disposições divergentes de direito 
nacional são adequadas e 
proporcionadas, tendo em vista atingir os 
objectivos visados.
 O único critério de avaliação da 
eficiência de uma disposição nacional 
divergente para a defesa dos 
consumidores é, por uma lado, a sua 
exequibilidade na prática comercial e, por 
outro lado, a produção prática e jurídica 
da prova em processos judiciais 
concluídos com êxito.
3. A Comissão garante que os elementos 
referidos nas alíneas a), d) e e) do n.º 1 
sejam facilmente acessíveis aos 
consumidores e comerciantes, numa 
linguagem clara e compreensível e em 
todas as línguas oficiais, p. ex. através de 
um sítio Web.
4. A Comissão transmite os relatórios 
previstos no n.º 1 aos outros 
Estados-Membros, os quais comunicam, 
no prazo de seis meses após a recepção, as 
suas observações sobre cada relatório.
Ao mesmo tempo, a Comissão consulta os 
grupos de interesses visados sobre os 
relatórios em causa.

Or. de

Justificação

É extremamente importante que, em especial, os requisitos adicionais de informação nos 
termos da alínea a) sejam disponibilizados às empresas.  Por outro lado, é de particular 
relevância que justamente os requisitos adicionais de informação sejam disponibilizados 
numa linguagem clara e compreensível e em todas as línguas oficiais.
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Alteração 1533
Mitro Repo, Eija-Riitta Korhola

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 2-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

2-B. Requisitos de informação
1. Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão as seguintes informações:
a) O texto dos requisitos adicionais de 
informação adoptados ou mantidos pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o artigo 5.º, n.º 3, alíneas b) e c);
b) O texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 22.º, n.º 2, alínea a);
c) O texto das disposições divergentes de 
direito nacional adoptadas ou mantidas 
pelos Estados-Membros nos termos do 
artigo 26.º, n.º 5, alínea b) e do artigo 28.º, 
n.º 5, alínea a);
d) O texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas abusivas em 
qualquer circunstância pelos 
Estados-Membros nos termos do artigo 
34.º, n.º 1, alínea a);
e) O texto das cláusulas contratuais 
adicionais consideradas presumivelmente 
abusivas pelos Estados-Membros nos 
termos do artigo 35.º, n.º 1, alínea a);
2. A Comissão garante que os elementos 
referidos no n.º 1 sejam facilmente 
acessíveis aos consumidores e 
comerciantes, p. ex. através de um sítio 
Web.

Or. fi

Justificação

O requisito de avaliação e notificação deve ser considerado adequado e deve evitar 
burocracia excessiva. Basta que as empresas e os consumidores recebam a informação que 
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pode ser importante para celebrar um contrato (e eventualmente a relativa à escolha da 
legislação aplicável).

Alteração 1534
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Artigo 46-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Se os Estados-Membros mantiverem ou 
introduzirem disposições mais rigorosas 
com o objectivo de garantir um nível mais 
elevado de defesa dos consumidores nos 
domínios harmonizados pela presente 
directiva, estas disposições devem ser 
compatíveis com o Tratado e notificadas à 
Comissão. A Comissão publica essas 
informações num sítio Internet.

Or. en

Alteração 1535
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo I – Título 1 

Texto da Comissão Alteração

INFORMAÇÕES REFERENTES AO 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
RESOLUÇÃO

EXEMPLO DE INFORMAÇÕES 
REFERENTES AO EXERCÍCIO DO 
DIREITO DE RESOLUÇÃO

Or. en

Alteração 1536
Robert Rochefort

Proposta de directiva
Anexo I – Título 1-A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração

A-A.  INFORMAÇÕES REFERENTES 
AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE 
RESOLUÇÃO PARA OS CONTRATOS 
DE VENDA FORA DOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
A. Modelo europeu de instruções de 
resolução
Direito de resolução
Tem o direito de resolver o contrato no 
prazo de 14 dias sem tem de fornecer os 
motivos dessa decisão.
Esse prazo começa a contar a partir do 
dia que se segue ao da assinatura da 
encomenda. Se o último dia deste prazo 
coincidir com um feriado, um sábado ou 
um domingo, o prazo terminará no dia 
útil seguinte.
Como salvaguarda do prazo de resolução 
é suficiente o envio atempado da 
declaração de resolução.
A declaração de resolução deve ser 
enviada num suporte de dados duradouro 
(por ex. carta expedida pelo correio) a: [1] 
O consumidor pode utilizar o formulário 
infra, sem que tal constitua uma 
obrigação.
Note-se que, no quadro dos contratos fora 
dos estabelecimentos comerciais, certos 
Estados-Membros da União Europeia 
proíbem ao comerciante requerer ao 
consumidor qualquer pagamento, 
proceder à entrega dos bens ou à 
execução do serviço durante os primeiros 
sete dias do período de resolução. 
Para este contrato fora dos 
estabelecimentos comerciais, esta 
proibição é aplicável: sim/não [2]
Consequências da resolução
Se a resolução intervier legalmente, os 
bens recebidos terão de ser devolvidos [a 
expensas nossas/vossas] [3] no prazo de 
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14 dias após o envio da declaração de 
resolução. O prazo inicia-se aquando do 
envio da vossa declaração de resolução. 
No cálculo deste prazo não se inclui o dia 
do envio da declaração de resolução. Se o 
último dia deste prazo coincidir com um 
feriado, um sábado ou um domingo, o 
prazo terminará no dia útil seguinte.
Devemos efectuar o reembolso de todos os 
seus pagamentos no prazo de 14 dias. O 
prazo inicia-se aquando do envio da vossa 
declaração de resolução. No cálculo deste 
prazo não se inclui o dia do envio da 
declaração de resolução. Se o último dia 
deste prazo coincidir com um feriado, um 
sábado ou um domingo, o prazo 
terminará no dia útil seguinte.
Podemos recusar o reembolso até termos 
recebido [os bens ou a prova do envio dos 
bens] [4].
[1] Indique a identidade e o endereço do 
comerciante que o consumidor pode 
utilizar para resolver o contrato.
[2] A preencher pela empresa antes de 
entregar o formulário ao consumidor.
[3] Sempre que o preço dos bens a 
devolver não seja superior a um montante 
de 50 euros, a menção entre parêntesis é a 
seguinte: "custeado pelo próprio".
[4] Nos casos em que a empresa se 
disponibilize a recolher os bens nas 
instalações do consumidor, a menção 
entre parêntesis é a seguinte: "recolha 
nas vossas instalações".

Or.fr

Alteração 1537
Frank Engel

Proposta de directiva
Anexo 1 – ponto A 
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Texto da Comissão Alteração

A. Informações a facultar com o formulário 
de resolução

A. Informações a facultar com o formulário 
de resolução europeu

Or.fr

Alteração 1538
Andreas Schwab, Lara Comi

Proposta de directiva
Anexo 1 – ponto A 

Texto da Comissão Alteração

A. Informações a facultar com o 
formulário de resolução

A. Modelo de instruções de resolução

Direito de resolução
Pode resolver o presente contrato, 
utilizando um suporte de dados 
duradouro, no prazo de 14 dias, sem
necessidade de indicar qualquer motivo 
[ou – caso os bens lhe sejam entregues 
antes de expirar esse prazo – procedendo 
à devolução dos mesmos].
O prazo inicia-se [aquando do recepção 
dos bens encomendados]. No cálculo do 
prazo não se inclui o dia da [recepção dos 
bens]. Se o último dia do prazo coincidir 
com um feriado, um sábado ou um 
domingo, o prazo terminará no dia útil 
seguinte.
Considera-se que o prazo de resolução é 
respeitado se a comunicação referente ao 
exercício do direito de resolução for 
enviada ou os bens forem devolvidos antes 
do termo do referido prazo.
A declaração de resolução deve ser 
enviada num suporte de dados duradouro 
(por ex. carta expedida pelo correio) para:
Pode utilizar o formulário seguinte, mas 
não é obrigatório.

Consequências da resolução
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Para a resolução ter efeito, os bens 
recebidos terão de ser devolvidos [a 
expensas nossas] no prazo de 14 dias após 
o envio da declaração de resolução. O 
prazo de reembolso tem início quando 
recebermos a sua declaração de resolução 
ou os bens. No cálculo deste prazo não se 
inclui o dia do envio da declaração de 
resolução. Se o último dia deste prazo 
coincidir com um feriado, um sábado ou 
um domingo, o prazo terminará no dia 
útil seguinte.
Se os bens recebidos nos forem devolvidos 
em estado deteriorado, o consumidor será 
responsabilizado pela eventual 
depreciação desses bens. Esta disposição 
aplica-se apenas nos casos em que a 
referida depreciação seja atribuível a um 
manuseamento desnecessário dos bens 
com vista a verificar a sua natureza, 
características e funcionamento. Pode 
evitar uma deterioração dos bens se tiver 
o cuidado de não os utilizar como se 
fossem sua propriedade e se se abstiver de 
quaisquer práticas que deteriorem o seu 
valor.
No caso de a resolução ter efeito, 
quaisquer pagamentos por nós recebidos 
terão de ser devolvidos no prazo de 14 
dias. O prazo tem início quando 
recebermos a sua declaração de 
resolução. No cálculo deste prazo não se 
inclui o dia do envio da declaração de 
resolução. Se o último dia deste prazo 
coincidir com um feriado, um sábado ou 
um domingo, o prazo terminará no dia 
útil seguinte.
Podemos sujeitar o reembolso à condição 
de termos recebido os bens devolvidos.

Indicações para apresentação:
1. Se um dos seguintes casos especiais 
ocorrer, o texto da menção entre 
parêntesis será o seguinte:
Para os contratos celebrados à distância 
referentes à prestação de serviços: "a 
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partir do dia da celebração do contrato ou 
do dia em que o consumidor recebe um 
exemplar do contrato assinado num 
suporte duradouro, se não coincidir com o 
dia da celebração do contrato".
2. Se um dos seguintes casos especiais 
ocorrer, o texto da menção entre 
parêntesis será o seguinte:
Para os contratos celebrados à distância 
referentes à prestação de serviços: "a 
partir do dia da celebração do contrato ou 
do dia em que o consumidor recebe um 
exemplar do contrato assinado num 
suporte duradouro, se não coincidir com o 
dia da celebração do contrato".
3. Para os contratos de vendas à distância 
é necessário juntar o seguinte:
(a) Nos casos em que a empresa permite a 
resolução por meio de correio electrónico: 
"ou por correio electrónico";
(b) Nos casos em que a empresa permite 
ao consumidor o preenchimento 
electrónico num sítio Web do modelo do 
formulário de resolução: "ou no nosso 
sítio Web".
4. A inserir: nome do empresário e 
endereço da empresa. Nos contratos à 
distância é obrigatório indicar 
adicionalmente: o endereço de correio 
electrónico e/ou o endereço Web da 
empresa, que o consumidor pode utilizar 
para resolver o contrato.
5. Sempre que o preço dos bens a devolver 
não seja superior a um montante de 50 
euros, a menção entre parêntesis é a 
seguinte: "custeado pelo próprio".

Or. de

Justificação

A presente alteração substitui a anterior alteração 178.
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Alteração 1539
Frank Engel

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Nome, endereço geográfico e endereço 
electrónico do comerciante a quem o 
formulário de resolução deve ser enviado.

1. Nome, endereço geográfico e endereço 
electrónico do comerciante a quem o 
formulário de resolução europeu deve ser 
enviado.

Or.fr

Alteração 1540
Frank Engel

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 1 

Texto da Comissão Alteração

4. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, uma declaração que confirme 
que o consumidor pode preencher e 
apresentar electronicamente o formulário 
normalizado de resolução através do sítio 
Internet do comerciante e de que receberá 
imediatamente, por correio electrónico, um 
aviso da recepção da referida resolução, 
enviado pelo comerciante.

4. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, uma declaração que confirme 
que o consumidor pode preencher e 
apresentar electronicamente o formulário 
de resolução europeu normalizado através 
do sítio Internet do comerciante e de que 
receberá imediatamente, por correio 
electrónico, um aviso da recepção da 
referida resolução, enviado pelo 
comerciante.

Or.fr

Alteração 1541
Frank Engel

Proposta de directiva
Anexo 1 – ponto B 

Texto da Comissão Alteração

B. Modelo de formulário de resolução B. Modelo de formulário de resolução 
europeu
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Or.fr

Alteração 1542
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 2 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

a-A) tornar o prazo de rescisão, pelo 
comerciante, de um contrato aberto mais 
curto do que o aplicável ao consumidor;

Or. en

Alteração 1543
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

c) excluir ou impedir os consumidores de 
qualquer acção judicial ou do exercício de 
qualquer outro meio de reparação judicial, 
nomeadamente impondo ao consumidor a 
resolução dos litígios exclusivamente 
através da via arbitral, que não seja regida 
por disposições de carácter legal;

c) excluir ou impedir os consumidores de 
qualquer acção judicial ou do exercício de 
qualquer outro meio de reparação judicial, 
nomeadamente impondo ao consumidor a 
resolução dos litígios exclusivamente 
através da via arbitral, que não seja regida 
por disposições de carácter legal, limitando 
indevidamente os meios de prova à sua 
disposição ou impondo-lhe um ónus da 
prova que, nos termos do direito aplicável, 
caberia ao comerciante;

Or. en

Alteração 1544
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) atribuir ao órgão jurisdicional do 
domicílio do comerciante a competência 
exclusiva para todos os litígios 
decorrentes de um contrato, a menos que 
este órgão jurisdicional seja igualmente 
competente para o domicílio do 
consumidor;

Or. en

Alteração 1545
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

c-B) permitir ao comerciante fixar o preço 
de bens ou serviços que deveria ser 
determinado após a celebração do 
contrato;

Or. en

Alteração 1546
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) permitir ao comerciante resolver ou 
modificar o contrato devido à introdução 
do euro.

Or. en
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Alteração 1547
Małgorzata Handzlik

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea c-D) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-D) atribuir ao órgão jurisdicional do 
domicílio do comerciante a competência 
exclusiva para todos os litígios 
decorrentes de um contrato;

Or. en

Justificação

Na altura da assinatura do contrato o local de residência pode ser o mesmo do comerciante 
mas quando houver litígios pode ser diferente. Visa uma harmonização plena.

Alteração 1548
António Fernando Correia De Campos

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d-A) excluir ou impedir o direito dos 
consumidores de encarregar ou autorizar 
um terceiro a celebrar um contrato entre 
o consumidor e o comerciante e/ou a 
tomar medidas destinadas a conduzir ou a 
facilitar a celebração de um contrato 
entre o consumidor e o comerciante.

Or. en

Alteração 1549
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea d-B) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

d-B) excluir ou impedir o direito dos 
consumidores de encarregar ou autorizar 
um terceiro a celebrar um contrato entre 
o consumidor e o comerciante e/ou a 
tomar medidas destinadas a conduzir ou a 
facilitar a celebração de um contrato 
entre o consumidor e o comerciante.

Or. en

Justificação

Todos os consumidores têm o direito de encarregar e autorizar um terceiro a celebrar um 
contrato entre o consumidor em causa e um comerciante e/ou a tomar medidas destinadas a 
conduzir ou a facilitar a celebração deste tipo de contrato. Qualquer cláusula que impeça ou 
dificulte este direito deve ser considerada abusiva em quaisquer circunstâncias.

Alteração 1550
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e-A) limitar os direitos fundamentais dos 
cidadãos, nomeadamente o direito à 
privacidade, o direito à liberdade de 
expressão e o direito às garantias 
processuais;

Or. en

Alteração 1551
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Excluir ou limitar os direitos do 
consumidor em relação ao comerciante 
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ou a outra parte em caso de não execução 
total ou parcial ou de execução 
inadequada pelo comerciante de qualquer 
das obrigações contratuais, incluindo o 
direito de o consumidor compensar uma 
dívida com o comerciante através de um 
crédito que tenha sobre ele;

Or. el

(transferido do Anexo III 1(a))

Alteração 1552
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea b) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b) Permitir que o comerciante proceda à 
retenção de uma soma paga pelo 
consumidor quando este não consiga 
celebrar ou executar o contrato, sem 
conceder ao consumidor o direito de ser 
compensado com o mesmo montante se o 
comerciante não conseguir celebrar ou 
executar o contrato; 

Or. el

(transferido do Anexo III 1(b))

Alteração 1553
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea c) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c) Impor ao consumidor que não cumpra 
as suas obrigações uma indemnização de 
montante significativamente superior aos 
danos sofridos pelo comerciante; 
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Or. el

(transferido do Anexo III 1(c))

Alteração 1554
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea d) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d) Permitir ao comerciante resolver o 
contrato, não sendo o mesmo direito 
reconhecido ao consumidor;

Or. el

(transferido do Anexo III 1(d))

Alteração 1555
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea e) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e) Permitir ao comerciante resolver um 
contrato sem termo sem aviso prévio 
razoável, salvo se o consumidor foi 
responsável por um incumprimento grave 
do contrato; 

Or. el

(transferido do Anexo III 1(e))

Alteração 1556
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea f) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

f) Renovar automaticamente um contrato 
sujeito a termo caso não haja 
manifestação em contrário da parte do 
consumidor ou se este pretender resolver
o contrato, obrigá-lo a respeitar um prazo 
de aviso prévio excessivamente longo no 
termo de cada período de renovação;

Or. el

(transferido do Anexo III 1(f))

Alteração 1557
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea g) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

g) Permitir ao comerciante aumentar o 
preço acordado com o consumidor 
aquando da celebração do contrato sem 
dar ao consumidor o direito de resolver o 
contrato;

Or. el

(transferido do Anexo III 1(g))

Alteração 1558
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea h) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

h) Prever a possibilidade de o comerciante 
ceder a sua posição contratual sem o 
acordo do consumidor;

Or. el
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(transferido do Anexo III 1(i))

Alteração 1559
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea i) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

i) Autorizar o comerciante a modificar 
unilateralmente as cláusulas do contrato, 
nomeadamente as características do bem 
ou do serviço;

Or. el

(transferido do Anexo III 1(k))

Alteração 1560
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea j) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

j) Excluir ou impedir os consumidores de 
qualquer acção judicial ou do exercício de 
qualquer outro meio de reparação 
judicial, nomeadamente impondo ao 
consumidor a resolução dos litígios 
exclusivamente através da via arbitral, 
que não seja regida por disposições de 
carácter legal;

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um ponto novo ao Anexo II)

Alteração 1561
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea k) (nova) 



PE452.545v01-00 214/228 AM\836859PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

k) Vincular o consumidor a clausulas de 
que não tinha conhecimento antes da 
celebração do contrato,

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um ponto novo ao Anexo II)

Alteração 1562
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 – ponto 5 – alínea l) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

l) Vincular o consumidor a um contrato 
de aplicação imediata, quanto o tempo 
durante o qual o comerciante está 
vinculado pelo contrato só é determinado 
pelo próprio comerciante. 

Or. el

este ponto deveria ser aditado como um ponto novo ao Anexo II)

Alteração 1563
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo II – parágrafo 1 –ponto 5 – alínea m) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

m) Autorizar o comerciante a fixar o 
preço dos  produtos ou serviços no 
memento da entrega em função de 
condições que lhe dizem exclusivamente 
respeito.

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um ponto novo ao Anexo II)
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Alteração 1564
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

a) Excluir ou limitar os direitos do 
consumidor em relação ao comerciante 
ou a outra parte em caso de não execução 
total ou parcial ou de execução 
inadequada pelo comerciante de qualquer 
das obrigações contratuais, incluindo o 
direito de o consumidor compensar uma 
dívida com o comerciante através de um 
crédito que tenha sobre ele;

Suprimido

Or. el

(transferido para o Anexo II)

Alteração 1565
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

(a) Excluir ou limitar os direitos do 
consumidor em relação ao comerciante ou 
a outra parte em caso de não execução total 
ou parcial ou de execução inadequada pelo 
comerciante de qualquer das obrigações 
contratuais, incluindo o direito de o 
consumidor compensar uma dívida com o 
comerciante através de um crédito que 
tenha sobre ele;

(a) Excluir ou limitar indevidamente os 
direitos do consumidor em relação ao 
comerciante ou a outra parte em caso de 
não execução total ou parcial ou de 
execução deficiente pelo comerciante de 
qualquer das obrigações contratuais, 
incluindo o direito de o consumidor 
compensar uma dívida com o comerciante 
através de um crédito que tenha sobre ele;

Or. de
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Alteração 1566
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

b) Permitir que o comerciante proceda à 
retenção de uma soma paga pelo 
consumidor quando este não consiga 
celebrar ou executar o contrato, sem 
conceder ao consumidor o direito de ser 
compensado com o mesmo montante se o 
comerciante não conseguir celebrar ou 
executar o contrato;

Suprimido

Or. el

(transferido para o Anexo II)

Alteração 1567
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n. º 1 – alínea c) 

Texto da Comissão Alteração

c) Impor ao consumidor que não cumpra 
as suas obrigações uma indemnização de 
montante significativamente superior aos 
danos sofridos pelo comerciante;

Suprimido

Or. el

(transferido para o Anexo II)

Alteração 1568
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea c-A) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

c-A) Aplicar despesas contingentes, como 
sanções por incumprimento das cláusulas 
do contrato, quando são claramente 
desproporcionadas em relação aos custos 
suportados pelo comerciante em virtude 
do referido incumprimento;

Or. en

Alteração 1569
Catherine Stihler

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea c-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-B) Exigir ao consumidor a aquisição de 
bens ou serviços acessórios que não são 
anunciados no preço do contrato 
principal;

Or. en

Alteração 1570
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Permitir ao comerciante resolver o 
contrato, não sendo o mesmo direito 
reconhecido ao consumidor;

Suprimido

Or. el

(passa para o Anexo II)
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Alteração 1571
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea d) 

Texto da Comissão Alteração

d) Permitir ao comerciante resolver o 
contrato, não sendo o mesmo direito 
reconhecido ao consumidor;

d) Permitir ao comerciante resolver o 
contrato, não sendo o mesmo direito 
reconhecido ao consumidor, e permitir ao 
comerciante - se for ele a resolver o 
contrato - conservar montantes pagos por 
serviços que ele ainda não forneceu;

Or. en

Alteração 1572
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea e) 

Texto da Comissão Alteração

e) Permitir ao comerciante resolver um 
contrato sem termo sem aviso prévio 
razoável, salvo se o consumidor foi 
responsável por um incumprimento grave 
do contrato;

Suprimido

Or. el

Transferido para o anexo A.2

Alteração 1573
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea f) 

Texto da Comissão Alteração

f) Renovar automaticamente um contrato 
sujeito a termo caso não haja 
manifestação em contrário da parte do 

Suprimido
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consumidor ou se este pretender resolver 
o contrato, obrigá-lo a respeitar um prazo 
de aviso prévio excessivamente longo no 
termo de cada período de renovação;

Or. el

(transferir para o Anexo II)

Alteração 1574
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) Permitir ao comerciante aumentar o 
preço acordado com o consumidor 
aquando da celebração do contrato sem 
dar ao consumidor o direito de resolver o 
contrato;

Suprimido

Or. el

(Transferido para o Anexo II)

Alteração 1575
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

(g) Permitir ao comerciante aumentar o 
preço acordado com o consumidor aquando 
da celebração do contrato sem dar ao 
consumidor o direito de resolver o 
contrato;

(g) Permitir ao comerciante aumentar em 
mais de 5% o preço acordado com o 
consumidor aquando da celebração do 
contrato sem dar ao consumidor o direito 
de resolver o contrato;

Or. de
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Alteração 1576
Catherine Soullie

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea g) 

Texto da Comissão Alteração

g) Permitir ao comerciante aumentar o 
preço acordado com o consumidor aquando 
da celebração do contrato sem dar ao 
consumidor o direito de resolver o 
contrato;

g) Permitir ao comerciante aumentar o 
preço acordado com o consumidor aquando 
da celebração do contrato sem dar ao 
consumidor o direito de resolver o contrato 
em consequência deste aumento;

Or. en

Alteração 1577
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea i) 

Texto da Comissão Alteração

i) Prever a possibilidade de o comerciante 
ceder a sua posição contratual sem o 
acordo do consumidor;

Suprimido

Or. el

(Transferido para o anexo II)

Alteração 1578
Jürgen Creutzmann

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Prever a possibilidade de o comerciante 
ceder a sua posição contratual sem o 
acordo do consumidor;

(i) Prever a possibilidade de o comerciante 
ceder a sua posição contratual a um 
terceiro sem o acordo do consumidor, 
sempre que tal possa resultar numa 
diminuição das garantias para o 
consumidor;
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Or. de

Alteração 1579
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea k) 

Texto da Comissão Alteração

k) Autorizar o comerciante a modificar 
unilateralmente as cláusulas do contrato, 
nomeadamente as características do bem 
ou do serviço;

Suprimido

Or. el

(transferir para o Anexo II)

Alteração 1580
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 - n.º 1 - alínea k-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

k-A) Autorizar o comerciante a modificar 
unilateralmente, sem razão válida, 
algumas das características do produto a 
entregar ou do serviço a fornecer;

Or. en

Alteração 1581
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea l-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

l-A) Prever um compromisso vinculativo 
por parte do consumidor, quando a 
execução das prestações do comerciante 
está sujeita a uma condição cuja 
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realização depende apenas da sua 
vontade;

Or. en

Alteração 1582
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1 – alínea l-B) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

l-B) Presumir, de forma irrefutável, a 
adesão do consumidor a cláusulas que 
este não teve efectivamente oportunidade 
de conhecer antes da celebração do 
contrato;

Or. en

Alteração 1583
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea l-C) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

l-C) Permitir ao comerciante limitar o 
desempenho acordado do produto ou 
limitar indevidamente a 
interoperabilidade dos produtos digitais 
com equipamentos e programas 
informáticos;

Or. en

Alteração 1584
Zuzana Roithová

Proposta de directiva
Anexo 3 – n.º 1 – alínea l-D) (nova) 
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Texto da Comissão Alteração

l-D) Limitar o uso dos produtos digitais 
permitido ao abrigo dos direitos de autor;

Or. en

Alteração 1585
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea a) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

α) Impor ao consumidor o pagamento de 
um montante predeterminado se quiser 
resolver um contrato.

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1586
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Artigo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea b) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

b) Exigir procedimentos para a validade 
de um contrato que não estão previstos na 
legislação nacional ou impor aos 
consumidores exigências excessivas para 
o exercício das suas obrigações 
contratuais,

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)
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Alteração 1587
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea c) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c) Autorizar o comerciante a exigir 
garantias financeiras excessivas ao 
consumidor ou impor ao consumidor 
condições de conformidade excessivas, 

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1588
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea d) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

d) Dar ao comerciante a possibilidade de  
terminar o contrato ou de o terminar com 
um período de aviso inadequado, sem a 
compensação apropriada mesmo se o 
contrato tiver exigido ao consumidor o 
dispêndio de um montante de dinheiro 
significativo;

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1589
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea e) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

e) Exigir ao consumidor o pagamento de 
um sinal excessivo antes de o comerciante 
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ter efectuado as suas obrigações;

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1590
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea f) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

f) Permitir que o comerciante rescinda 
um contrato a termo certo sem pagar 
compensação ao consumidor, excepto em 
casos de força maior;

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1591
Sylvana Rapti, Konstantinos Poupakis

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – ponto 12 – alínea g) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

g) Exigir que o consumidor pague uma 
compensação ao comerciante no caso de 
rescisão unilateral de um contrato aberto; 

Or. el

(este ponto deveria ser aditado como um novo ponto do n.º 1)

Alteração 1592
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo I – ponto 2 
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Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1, alínea e) não se aplica às 
cláusulas que permitem ao fornecedor de 
serviços financeiros resolver 
unilateralmente, sem aviso prévio, um 
contrato sem termo desde que seja 
imposta ao comerciante a obrigação de 
informar desse facto a ou as outras partes 
contratantes o mais rapidamente possível.

Suprimido

Or. en

Alteração 1593
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 3 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 1, alínea g) não se aplica a: Suprimido
a) Transacções relativas a valores 
mobiliários, instrumentos financeiros e 
outros produtos ou serviços cujo preço 
dependa das flutuações de uma cotação 
ou índice bolsista ou de uma taxa de 
mercado financeiro que o comerciante 
não controla
b) Contratos de compra ou de venda de 
divisas, de cheques de viagem ou de vales 
postais internacionais expressos em 
divisas.
c) Cláusulas de indexação de preços, 
desde que as mesmas sejam lícitas e o 
processo de variação do preço nelas esteja 
explicitamente descrito.

Or. en
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Alteração 1594
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1, alínea k) não se aplica a: Suprimido
a) Cláusulas segundo as quais o 
fornecedor de serviços financeiros se 
reserva o direito de alterar a taxa de juro 
devida pelo ou ao consumidor ou o 
montante de quaisquer outros encargos 
relativos a serviços financeiros sem 
qualquer aviso prévio, em caso de razão 
válida, desde que seja imposta ao 
comerciante a obrigação de informar 
desse facto a ou as outras partes 
contratantes o mais rapidamente possível, 
e que estas sejam livres de resolver 
imediatamente o contrato.
b) Transacções relativas a valores 
mobiliários, instrumentos financeiros e 
outros produtos ou serviços cujo preço 
dependa das flutuações de uma cotação 
ou índice bolsista ou de uma taxa de 
mercado financeiro que o comerciante 
não controla
c) Contratos de compra ou de venda de 
divisas, de cheques de viagem ou de vales 
postais internacionais expressos em 
divisas.
d) Cláusulas que permitam ao 
comerciante alterar unilateralmente as 
condições de um contrato sem termo, 
desde que seja imposta ao comerciante a 
obrigação de informar desse facto o 
consumidor em prazo razoável e que o 
consumidor possa resolver o contrato.

Or. en
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Alteração 1595
Emilie Turunen

Proposta de directiva
Anexo 3 – ponto 4 – parte introdutória 

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1, alínea k) não se aplica a: Suprimido
a) Cláusulas segundo as quais o 
fornecedor de serviços financeiros se 
reserva o direito de alterar a taxa de juro 
devida pelo ou ao consumidor ou o 
montante de quaisquer outros encargos 
relativos a serviços financeiros sem 
qualquer aviso prévio, em caso de razão 
válida, desde que seja imposta ao 
comerciante a obrigação de informar 
desse facto a ou as outras partes 
contratantes o mais rapidamente possível, 
e que estas sejam livres de resolver 
imediatamente o contrato.
b) Transacções relativas a valores 
mobiliários, instrumentos financeiros e 
outros produtos ou serviços cujo preço 
dependa das flutuações de uma cotação 
ou índice bolsista ou de uma taxa de 
mercado financeiro que o comerciante 
não controla
c) Contratos de compra ou de venda de 
divisas, de cheques de viagem ou de vales 
postais internacionais expressos em 
divisas.
d) Cláusulas que permitam ao 
comerciante alterar unilateralmente as
condições de um contrato sem termo, 
desde que seja imposta ao comerciante a 
obrigação de informar desse facto o 
consumidor em prazo razoável e que o 
consumidor possa resolver o contrato.

Or. en


