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Alteração 339
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
–

Texto da Comissão Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Justificação

A União Europeia não tem competência para proceder a uma harmonização geral do direito 
de compra e venda. Mesmo se a aplicação fosse facultativa, a legislação nacional perderia 
efeito e a competência dos Estados-Membros seria circunscrita. Como os consumidores já 
estão suficientemente protegidos pela legislação em vigor, não é necessária uma 
regulamentação à escala europeia. Além disso, a legislação nacional proporciona um 
elevado grau de segurança jurídica. Em contrapartida, não é garantido que o direito europeu 
comum da compra e venda seja aplicado de forma uniforme a nível europeu.

Alteração 340
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) No quadro da revisão do acervo 
relativo aos consumidores iniciada em 
2004 no Livro Verde da Comissão, a 
Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos
dos consumidores, recentemente adotada, 
aborda os domínios mais importantes 
ligados ao direito dos contratos, 
nomeadamente as transações de venda à 
distância e ao domicílio. Esta diretiva 
estará operacional em meados de 2014 e 
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propiciará um quadro legal uniforme 
para as transações entre empresas e 
consumidores e, em particular, o 
comércio eletrónico entre empresas e 
consumidores.

Or. en

Alteração 341
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Para reforçar a confiança dos 
consumidores nas transações 
transfronteiriças e facilitar o comércio na 
UE, a abordagem mais apropriada 
consiste em aproximar o direito dos 
contratos de consumo mediante uma 
harmonização jurídica a um nível elevado 
de proteção aplicável a todos os 
intervenientes no mercado.

Or. en

Alteração 342
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Importa atualizar o acervo em 
matéria de direitos dos consumidores, a 
fim de fazer face aos desafios da evolução 
da sociedade e da economia, incluindo a 
economia digital. Os consumidores 
necessitam de um quadro de direitos 
sólidos para poderem efetuar compras 
com segurança e em condições equitativas 
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no mercado único. A Diretiva 2011/83/UE 
relativa aos direitos dos consumidores 
prevê uma revisão das regras de proteção 
dos consumidores, em particular em 
relação a métodos específicos de venda, 
nomeadamente a venda à distância e ao 
domicílio. O domínio das garantias 
jurídicas é muito importante, tanto para 
os consumidores como para as empresas, 
e necessita de uma ulterior aproximação e 
modernização, previstas na referida 
diretiva.

Or. en

Alteração 343
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para superar os obstáculos relacionados 
com o direito dos contratos, as partes 
devem poder escolher que os seus 
contratos sejam regidos por um conjunto 
uniforme de normas de direito dos 
contratos com a mesma aceção e 
interpretação em todos os 
Estados-Membros: um direito europeu 
comum da compra e venda. Este direito 
comum deve constituir uma opção 
adicional, aumentando a possibilidade de 
escolha à disposição das partes, que podem 
aplicá-la livremente sempre que o 
considerem útil para facilitar o comércio 
transfronteiriço e reduzir os custos de 
transação e de oportunidade, bem como 
outros obstáculos ao comércio 
transfronteiriço relacionados com o direito 
dos contratos. Deve constituir a base da 
relação contratual apenas se as partes 
tiverem decidido conjuntamente aplicá-lo.

(8) Para superar os obstáculos relacionados 
com o direito dos contratos, as partes 
devem, no domínio das vendas à 
distância, poder escolher que os seus 
contratos sejam regidos por um conjunto 
uniforme de normas de direito dos 
contratos com a mesma aceção e 
interpretação em todos os Estados 
Membros: um direito europeu comum da 
compra e venda. Este direito comum deve 
constituir uma opção adicional no domínio 
das vendas à distância, aumentando a 
possibilidade de escolha à disposição das 
partes, que podem aplicá-la livremente 
sempre que o considerem útil para facilitar 
o comércio transfronteiriço e reduzir os 
custos de transação e de oportunidade, bem 
como outros obstáculos ao comércio 
transfronteiriço relacionados com o direito 
dos contratos. Deve constituir a base da 
relação contratual apenas se as partes 
tiverem decidido conjuntamente aplicá-lo.
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Or. de

Alteração 344
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e 
venda. Harmoniza os direitos dos 
contratos dos Estados-Membros, não 
através da imposição de alterações ao 
direito dos contratos nacionais 
preexistentes, mas sim criando no interior 
do direito nacional de cada Estado-
Membro um segundo regime de direito 
dos contratos aplicáveis aos contratos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. 
Este segundo regime de direito dos 
contratos será idêntico em toda a União e 
terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum 
da compra e venda será aplicável numa 
base voluntária aos contratos 
transfronteiriços, mediante o acordo 
expresso das partes.

Suprimido

Or. en

Alteração 345
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e venda. 
Harmoniza os direitos dos contratos dos 

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e venda. 
Harmoniza os direitos dos contratos dos 



AM\934215PT.doc 7/102 PE510.531v01-00

PT

Estados-Membros, não através da 
imposição de alterações ao direito dos 
contratos nacionais preexistentes, mas sim 
criando no interior do direito nacional de 
cada Estado-Membro um segundo regime 
de direito dos contratos aplicável aos 
contratos abrangidos pelo seu âmbito de 
aplicação. Este segundo regime de direito 
dos contratos será idêntico em toda a União 
e terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum da 
compra e venda será aplicável numa base 
voluntária aos contratos transfronteiriços, 
mediante o acordo expresso das partes.

Estados-Membros, não através da 
imposição de alterações ao direito dos 
contratos nacionais preexistentes, mas sim 
criando no interior do direito nacional de 
cada Estado-Membro um segundo regime 
de direito dos contratos aplicável aos 
contratos abrangidos pelo seu âmbito de 
aplicação. Este segundo regime de direito 
dos contratos será idêntico em toda a União 
e terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum da 
compra e venda será aplicável numa base 
voluntária aos contratos transfronteiriços, 
mediante o acordo expresso das partes. O 
consumidor terá sempre, também, o 
direito de recusar o direito europeu 
comum da compra e venda.

Or. fi

Alteração 346
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e venda. 
Harmoniza os direitos dos contratos dos 
Estados-Membros, não através da 
imposição de alterações ao direito dos 
contratos nacionais preexistentes, mas sim 
criando no interior do direito nacional de 
cada Estado-Membro um segundo regime 
de direito dos contratos aplicável aos 
contratos abrangidos pelo seu âmbito de 
aplicação. Este segundo regime de direito 
dos contratos será idêntico em toda a União 
e terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum da 
compra e venda será aplicável numa base 
voluntária aos contratos transfronteiriços, 

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e venda 
para os contratos à distância e portanto, 
especialmente, para os contratos em 
linha. Harmoniza os direitos dos contratos 
dos Estados-Membros, não através da 
imposição de alterações ao direito dos 
contratos nacionais preexistentes, mas sim 
criando no interior do direito nacional de 
cada Estado-Membro um segundo regime 
de direito dos contratos aplicável aos 
contratos abrangidos pelo seu âmbito de 
aplicação. Este segundo regime de direito 
dos contratos será idêntico em toda a União 
e terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum da 
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mediante o acordo expresso das partes. compra e venda será aplicável numa base 
voluntária aos contratos transfronteiriços, 
mediante o acordo expresso das partes.

Or. de

Alteração 347
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) No que respeita aos bens em 
segunda mão, o artigo 7.º, n.º 1, da 
Diretiva 1999/44 relativa a certos aspetos 
da venda de bens de consumo estipula que 
os Estados-Membros podem determinar 
que os vendedores reduzam o prazo de 
garantia para um ano. Dada a 
importância crescente do mercado de bens 
em segunda mão para os consumidores 
europeus neste período de crise 
económica e a necessidade de promover 
um consumo mais sustentável, deixa de se 
justificar uma redução da garantia 
jurídica para um ano. O prazo de garantia 
para os bens em segunda mão deveria ser 
avaliado com base na definição das 
exigências relativas à conformidade dos 
bens ou do conteúdo digital, como 
previsto na diretiva.

Or. en

Justificação

O artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 1999/44 relativa a certos aspetos da venda de bens de 
consumo estipula que os Estados-Membros podem determinar que os vendedores reduzam o 
prazo de garantia para um ano. Tal não é necessário, tal como podemos constatar nos 
Estados-Membros que não recorreram a esta opção, nem desejável no contexto de um 
consumo sustentável. Esta opção regulamentar não é, por conseguinte, mantida na diretiva.
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Alteração 348
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) As regras relativas à garantia 
jurídica desempenham um importante 
papel na promoção de produtos 
satisfatórios e são apropriadas no 
contexto da estratégia da UE em matéria 
de política integrada de produtos. A fim 
de promover um consumo sustentável e a 
confiança dos consumidores nos produtos 
desenvolvidos com base nas exigências 
previstas na legislação em matéria de 
conceção ecológica, é necessário 
assegurar que os consumidores possam 
contar com uma garantia jurídica ao 
longo do ciclo de vida dos produtos de 
conceção ecológica. Este período deveria 
ser estabelecido em referência às medidas 
implementadas nos termos da Diretiva 
2009/158/CE, que requer uma avaliação 
da duração de vida dos produtos.

Or. en

Alteração 349
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O direito europeu comum da compra e 
venda deve ser aplicável aos contratos 
transfronteiriços, uma vez que é neste 
contexto que as disparidades entre os 
direitos nacionais dão origem à 
complexidade e a custos adicionais, 
dissuadindo as partes de celebrarem 
contratos. Nos contratos entre empresas, a 

(13) O direito europeu comum da compra e 
venda deve ser aplicável aos contratos 
transfronteiriços, uma vez que é neste 
contexto que as disparidades entre os 
direitos nacionais dão origem à 
complexidade e a custos adicionais, 
dissuadindo as partes de celebrarem 
contratos. Tal aplica-se sobretudo no 
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natureza transnacional do contrato deve ser 
avaliada em função da residência habitual 
das partes. Nos contratos entre empresas e 
consumidores, o caráter transfronteiriço 
verifica-se sempre que o endereço geral 
indicado pelo consumidor, o endereço para 
a entrega dos bens ou o endereço de 
faturação indicado pelo consumidor se 
situarem num Estado-Membro, mas fora do 
Estado onde o profissional tem a sua 
residência habitual.

domínio das vendas à distância, cujo 
potencial é particularmente elevado. Nos 
contratos entre empresas, a natureza 
transnacional do contrato deve ser avaliada 
em função da residência habitual das 
partes. Nos contratos entre empresas e 
consumidores, o caráter transfronteiriço 
verifica-se sempre que o endereço geral 
indicado pelo consumidor, o endereço para 
a entrega dos bens ou o endereço de 
faturação indicado pelo consumidor se 
situarem num Estado-Membro, mas fora do 
Estado onde o profissional tem a sua 
residência habitual.

Or. de

Alteração 350
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O direito europeu comum da compra e 
venda deve poder ser utilizado 
especialmente na venda de bens móveis, 
incluindo aqueles que ainda devam ser 
fabricados ou produzidos, visto que este é 
o tipo de contrato economicamente mais 
importante e com maior potencial de 
crescimento no comércio além-fronteiras, 
nomeadamente no âmbito do comércio 
eletrónico.

(16) O direito europeu comum da compra e 
venda deve, no domínio das vendas à 
distância, poder ser utilizado 
especialmente na venda de bens móveis, 
incluindo aqueles que ainda devam ser 
fabricados ou produzidos, visto que este é 
o tipo de contrato economicamente mais 
importante e com maior potencial de 
crescimento no comércio além-fronteiras, 
nomeadamente no âmbito do comércio 
eletrónico.

Or. de

Alteração 351
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 21
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Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de resolver os atuais problemas 
do mercado interno e da concorrência de 
uma forma seletiva e proporcional, o 
âmbito de aplicação pessoal do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
centrar-se nas pessoas e empresas que 
ainda evitam fazer negócios no estrangeiro 
dadas as divergências entre os diferentes 
regimes nacionais, com efeitos 
francamente negativos no comércio 
transfronteiriço. Este direito comum deve, 
por conseguinte, abranger todas as 
transações entre empresas e consumidores, 
assim como os contratos entre profissionais 
em que pelo menos uma das partes seja 
uma PME, com base na Recomendação 
2003/361 da Comissão, de 6 de maio de 
2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas. No entanto, 
os Estados-Membros devem poder aprovar 
legislação que torne o direito europeu 
comum da compra e venda aplicável aos 
contratos entre profissionais que não sejam 
PME. De qualquer modo, nas transações 
entre empresas, os profissionais beneficiam 
de plena liberdade contratual e são 
encorajados a inspirar-se no direito 
europeu comum da compra e venda 
aquando da redação das suas cláusulas 
contratuais.

(21) A fim de resolver os atuais problemas 
do mercado interno e da concorrência de 
uma forma seletiva e proporcional, o 
âmbito de aplicação pessoal do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
centrar-se nas pessoas e empresas que 
ainda evitam fazer negócios no estrangeiro 
dadas as divergências entre os diferentes 
regimes nacionais, com efeitos 
francamente negativos no comércio 
transfronteiriço. Este direito comum deve, 
por conseguinte, abranger todas as 
transações entre empresas e consumidores, 
assim como os contratos entre profissionais 
em que pelo menos uma das partes seja 
uma PME, com base na Recomendação 
2003/361 da Comissão, de 6 de maio de 
2003, relativa à definição de micro, 
pequenas e médias empresas. Se todas as 
partes num contrato forem comerciantes, 
os empresários em nome individual (o 
chamado “empreendedorismo 
individual”) devem ser equiparados a 
consumidores, uma vez que os recursos e 
conhecimentos destes empresários 
diferem significativamente dos de uma 
PME ou microempresa típica na UE. No 
entanto, os Estados-Membros devem poder 
aprovar legislação que torne o direito 
europeu comum da compra e venda 
aplicável aos contratos entre profissionais 
que não sejam PME. De qualquer modo, 
nas transações entre empresas, os 
profissionais beneficiam de plena liberdade 
contratual e são encorajados a inspirar-se 
no direito europeu comum da compra e 
venda aquando da redação das suas 
cláusulas contratuais.

Or. fi

Alteração 352
Mitro Repo
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Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O acordo entre as partes no contrato é 
indispensável para se poder aplicar o 
direito europeu comum da compra e venda. 
Esse acordo deve ser sujeito a requisitos 
rigorosos nas transações entre empresas e 
consumidores. Uma vez que, na prática, 
será normalmente o profissional a propor o 
recurso ao direito europeu comum da 
compra e venda, os consumidores devem 
estar bem conscientes de que estão a 
concordar com a aplicação de normas 
diferentes das normas nacionais em vigor. 
Assim, o consentimento do consumidor na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda só é válido se revestir a 
forma de uma declaração expressa, distinta 
da declaração em que manifesta a sua 
vontade de celebrar o contrato. Não deve 
ser possível, portanto, propor a aplicação 
do direito europeu comum da compra e 
venda como uma cláusula do contrato a 
celebrar, designadamente como um 
elemento das cláusulas e condições gerais 
do profissional. O profissional tem de 
enviar ao consumidor, em suporte 
duradouro, uma confirmação do acordo em 
aplicar o direito europeu comum da 
compra e venda.

(22) O acordo entre as partes no contrato é 
indispensável para se poder aplicar o 
direito europeu comum da compra e venda. 
Esse acordo deve ser sujeito a requisitos 
rigorosos nas transações entre empresas e 
consumidores. Uma vez que, na prática, 
será normalmente o profissional a propor o 
recurso ao direito europeu comum da 
compra e venda, os consumidores devem 
estar bem conscientes de que estão a 
concordar voluntariamente e de moto 
próprio com a aplicação de normas 
diferentes das normas nacionais em vigor. 
Assim, o consentimento do consumidor na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda só é válido se revestir a 
forma de uma declaração expressa, distinta 
da declaração em que manifesta a sua 
vontade de celebrar o contrato. Não deve 
ser possível, portanto, propor a aplicação 
do direito europeu comum da compra e 
venda como uma cláusula do contrato a 
celebrar, designadamente como um 
elemento das cláusulas e condições gerais 
do profissional. O profissional tem de 
enviar ao consumidor, em suporte 
duradouro, uma confirmação do acordo em 
aplicar o direito europeu comum da 
compra e venda.

Or. fi

Alteração 353
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) Além de ser uma escolha consciente, o 
consentimento do consumidor quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda deve ser também uma 
escolha informada. O profissional deve não 
só chamar a atenção do consumidor para a 
aplicação prevista do direito europeu 
comum da compra e venda, mas também 
fornecer-lhe informações sobre a natureza 
deste direito e sobre os seus elementos 
mais importantes. A fim de facilitar a 
tarefa dos profissionais, evitando encargos 
administrativos desnecessários, e garantir a 
coerência do nível e da qualidade das 
informações fornecidas aos consumidores, 
os profissionais devem facultar-lhes a ficha 
informativa que acompanha o presente 
regulamento e que é facilmente acessível 
em todas as línguas oficiais da União. Se 
não for possível fornecer a referida ficha ao 
consumidor, por exemplo durante uma 
chamada telefónica, ou se o profissional 
não forneceu a ficha de informação, o 
acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda não 
vinculará o consumidor até que este a tenha 
recebido, juntamente com a confirmação 
do acordo, e tiver manifestado 
expressamente o seu consentimento.

(23) Além de ser uma escolha consciente, o 
consentimento do consumidor quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda deve ser também uma 
escolha informada. O profissional deve não 
só chamar a atenção do consumidor para a 
aplicação prevista do direito europeu 
comum da compra e venda, mas também 
fornecer-lhe, em tempo oportuno e antes 
da celebração do contrato, informações 
sobre a natureza deste direito e sobre os 
seus elementos mais importantes. A fim de 
facilitar a tarefa dos profissionais, evitando 
encargos administrativos desnecessários, e 
garantir a coerência do nível e da qualidade 
das informações fornecidas aos 
consumidores, os profissionais devem 
facultar-lhes a ficha informativa que 
acompanha o presente regulamento e que é 
facilmente acessível em todas as línguas 
oficiais da União. Se não for possível 
fornecer a referida ficha ao consumidor, 
por exemplo durante uma chamada 
telefónica, ou se o profissional não 
forneceu a ficha de informação, o acordo 
quanto à aplicação do direito europeu 
comum da compra e venda não vinculará o 
consumidor até que este a tenha recebido, 
juntamente com a confirmação do acordo, 
e tiver manifestado expressamente o seu 
consentimento.

Or. fi

Alteração 354
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Além de ser uma escolha consciente, o (Não se aplica à versão portuguesa.)
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consentimento do consumidor quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda deve ser também uma 
escolha informada. O profissional deve não 
só chamar a atenção do consumidor para a 
aplicação prevista do direito europeu 
comum da compra e venda, mas também 
fornecer-lhe informações sobre a natureza 
deste direito e sobre os seus elementos 
mais importantes. A fim de facilitar a 
tarefa dos profissionais, evitando encargos 
administrativos desnecessários, e garantir a 
coerência do nível e da qualidade das 
informações fornecidas aos consumidores, 
os profissionais devem facultar-lhes a ficha 
informativa que acompanha o presente 
regulamento e que é facilmente acessível 
em todas as línguas oficiais da União. Se 
não for possível fornecer a referida ficha ao 
consumidor, por exemplo durante uma 
chamada telefónica, ou se o profissional 
não forneceu a ficha de informação, o 
acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda não 
vinculará o consumidor até que este a tenha 
recebido, juntamente com a confirmação 
do acordo, e tiver manifestado 
expressamente o seu consentimento.

Or. de

Alteração 355
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) As disposições do direito europeu 
comum da compra e venda devem abranger 
as questões de direito contratual que 
tenham relevância prática durante o ciclo 
de vida dos tipos de contratos a que são 
aplicáveis, sobretudo os que forem 
celebrados através da Internet. Essas 

(26) As disposições do direito europeu 
comum da compra e venda devem abranger 
as questões de direito contratual no 
domínio das vendas à distância que 
tenham relevância prática durante o ciclo 
de vida dos tipos de contratos a que são 
aplicáveis. Essas questões dizem respeito 
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questões dizem respeito aos seguintes 
aspetos: direitos e obrigações das partes e 
meios de defesa em caso de 
incumprimento, deveres de informação 
pré-contratual, celebração do contrato, 
incluindo os requisitos formais, direito de 
retratação e suas consequências, anulação 
por motivo de erro, fraude ou exploração 
abusiva, interpretação, conteúdo e efeitos 
do contrato, avaliação e consequências das 
cláusulas abusivas, restituição após a 
anulação ou resolução e prescrição. Deve 
prever ainda as sanções aplicáveis em caso 
de incumprimento de qualquer das 
obrigações ou deveres nele estabelecidos.

aos seguintes aspetos: direitos e obrigações 
das partes e meios de defesa em caso de 
incumprimento, deveres de informação 
pré-contratual, celebração do contrato, 
incluindo os requisitos formais, direito de
retratação e suas consequências, anulação 
por motivo de erro, fraude ou exploração 
abusiva, interpretação, conteúdo e efeitos 
do contrato, avaliação e consequências das 
cláusulas abusivas, restituição após a 
anulação ou resolução e prescrição. Deve 
prever ainda as sanções aplicáveis em caso 
de incumprimento de qualquer das 
obrigações ou deveres nele estabelecidos.

Or. de

Alteração 356
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Seria igualmente conveniente 
proceder a uma análise do funcionamento 
do direito europeu comum da compra e 
venda ou de qualquer outra disposição do 
presente regulamento cinco anos após o 
início da sua aplicação. Essa análise deverá 
ter em conta, designadamente, a 
necessidade de alargar o âmbito em relação 
aos contratos entre empresas, à evolução 
dos mercados e das tecnologias em matéria 
de conteúdos digitais, bem como dos 
futuros desenvolvimentos do acervo da 
União.

(35) Seria igualmente conveniente 
proceder a uma análise do funcionamento 
do direito europeu comum da compra e 
venda ou de qualquer outra disposição do 
presente regulamento cinco anos após o 
início da sua aplicação. Essa análise deverá 
ter em conta, designadamente, a 
necessidade de alargar o âmbito para lá 
das vendas à distância, bem como em 
relação aos contratos entre empresas, à 
evolução dos mercados e das tecnologias 
em matéria de conteúdos digitais, bem 
como dos futuros desenvolvimentos do 
acervo da União.

Or. de
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Alteração 357
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) A fim de evitar a duplicação e de 
completar a legislação da UE em vigor, a 
presente diretiva deveria ter em conta os 
princípios da Diretiva 2011/83/UE 
relativa aos direitos dos consumidores, 
que harmonizou as normas aplicáveis aos 
contratos celebrados à distância ou fora 
do estabelecimento comercial, como 
informações pré-contratuais, requisitos 
formais, o direito de retratação, a entrega, 
a transferência de riscos e os meios de 
pagamento. Convém prever um quadro 
jurídico sólido das normas europeias para 
as empresas que vendem bens ou 
conteúdos digitais aos consumidores de 
toda a União.

Or. en

Alteração 358
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) Após a adoção da presente diretiva, 
a Comissão deveria constituir um grupo 
de trabalho, composto principalmente por 
entidades que representem os 
consumidores e as empresas, apoiado por 
académicos e peritos, a fim de definir as 
condições gerais aplicáveis ao comércio 
em linha para os contratos de consumo 
entre profissionais e consumidores, com 
base nas normas previstas na presente 
diretiva e no acervo relativo aos 
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consumidores, em particular a Diretiva 
211/83/CE relativa aos direitos dos 
consumidores. 

Or. en

Alteração 359
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento tem por 
finalidade melhorar as condições de 
estabelecimento e de funcionamento do 
mercado interno, estabelecendo um 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos que consta do Anexo I (a 
seguir designadas por «direito europeu 
comum da compra e venda»). Essas 
normas podem ser aplicadas nas
transações transfronteiriças de compra e 
venda de bens, de fornecimento de 
conteúdos digitais ou de serviços conexos 
sempre que as partes no contrato assim o 
acordarem.

1. A presente diretiva tem por finalidade 
instaurar um direito comum europeu, de 
caráter facultativo, no seio do mercado 
interno, estabelecendo um conjunto 
uniforme de normas de direito dos 
contratos que consta do Anexo I (a seguir 
designadas por «direito europeu comum da 
compra e venda»), que se aplicará 
paralelamente ao direito nacional e que 
poderá ser utilizado em vez do direito 
nacional, exclusivamente no domínio do 
direitos dos contratos relativos às  
transações transfronteiriças de compra e 
venda de bens, de fornecimento de 
conteúdos digitais ou de serviços conexos 
sempre que as partes no contrato assim o 
acordarem expressamente.

Or. el

Alteração 360
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento tem por 
finalidade melhorar as condições de 

1. O presente regulamento tem por 
finalidade melhorar as condições de 
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estabelecimento e de funcionamento do 
mercado interno, estabelecendo um 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos que consta do Anexo I (a 
seguir designadas por «direito europeu 
comum da compra e venda»). Essas 
normas podem ser aplicadas nas transações 
transfronteiriças de compra e venda de 
bens, de fornecimento de conteúdos 
digitais ou de serviços conexos sempre que 
as partes no contrato assim o acordarem.

estabelecimento e de funcionamento do 
mercado interno, estabelecendo um 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos que consta do Anexo I (a 
seguir designadas por «direito europeu 
comum da compra e venda»). Essas 
normas podem ser aplicadas nas transações 
transfronteiriças de compra e venda de 
bens no domínio das vendas à distância, 
especialmente do comércio eletrónico, de 
fornecimento de conteúdos digitais ou de 
serviços conexos sempre que as partes no 
contrato assim o acordarem.

Or. de

Alteração 361
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento permite aos 
profissionais recorrerem a um conjunto de 
normas comuns e utilizarem as mesmas 
cláusulas contratuais em todas as suas 
transações transfronteiriças, evitando 
assim custos desnecessários e oferecendo 
um elevado nível de segurança jurídica.

2. A presente diretiva permite aos 
profissionais recorrerem a um conjunto de 
normas comuns e utilizarem as mesmas 
cláusulas contratuais em todas as suas 
transações transfronteiriças.

Or. el

Alteração 362
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que se refere aos contratos entre 
profissionais e consumidores, o presente

3. No que se refere aos contratos entre 
profissionais e consumidores no domínio 
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regulamento contempla um vasto conjunto 
de normas de proteção do consumidor, 
destinadas a garantir um elevado nível de 
proteção, a estimular a confiança dos 
consumidores no mercado interno e a 
incentivá-los a fazer compras fora das suas 
fronteiras.

das transações transfronteiriças, a 
presente diretiva contempla um conjunto 
de normas de proteção do consumidor, 
destinadas a garantir um elevado nível de 
proteção, a estimular a confiança dos 
consumidores no mercado interno e a 
incentivá-los a fazer compras fora das suas 
fronteiras.

Or. el

Alteração 363
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que atue com os fins 
que se incluem no âmbito da sua atividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou coletiva - pública ou privada -,
que atue, incluindo através de outra 
pessoa singular ou coletiva que atue em 
seu nome ou por sua conta, no âmbito da 
sua atividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional;

Or. de

Justificação

Esta definição corresponde à da Diretiva UE 83/2011 relativa aos direitos dos consumidores, 
especialmente no que diz respeito às atividades realizadas por terceiros em nome e por conta 
de um profissional. Embora a representação não esteja, em si mesma, regulamentada no 
direito europeu comum da compra e venda, para o consumidor o facto de o profissional atuar 
pessoalmente ou por intermédio de outrem tem consequências diferentes, que podem não ser 
claras e são, mesmo, totalmente confusas.

Alteração 364
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea p)
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Texto da Comissão Alteração

(p) «Contrato à distância», qualquer 
contrato celebrado entre um profissional e 
um consumidor, no âmbito de um sistema 
organizado de vendas à distância, sem a 
presença física simultânea do profissional 
ou, na hipótese de o profissional ser uma 
pessoa coletiva, de uma pessoa singular 
que represente o profissional e o 
consumidor, mediante a utilização 
exclusiva de um ou mais meios de 
comunicação à distância até ao momento 
da celebração do contrato, inclusive;

(p) «Contrato à distância», qualquer 
contrato celebrado entre um profissional e 
um consumidor ou outro profissional, no 
âmbito de um sistema organizado de 
vendas à distância, sem a presença física 
simultânea do profissional ou, na hipótese 
de o profissional ser uma pessoa coletiva, 
de uma pessoa singular que represente o 
profissional e o consumidor ou o outro 
profissional, ou, se este for uma pessoa 
coletiva, da pessoa singular que o 
representa, mediante a utilização exclusiva 
de um ou mais meios de comunicação à 
distância até ao momento da celebração do 
contrato, inclusive;

Or. de

Justificação

Em caso de restrição do âmbito de aplicação, a definição deve ser mais precisa e, sobretudo, 
deve clarificar-se que os contratos B2B (entre empresas) também são abrangidos. 

Alteração 365
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

(q) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial», qualquer 
contrato entre um profissional e um 
consumidor:

Suprimido

i) celebrado na presença física simultânea 
do profissional ou, no caso de o 
profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o 
profissional e o consumidor num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, ou celebrado com base 
numa oferta feita pelo consumidor nas 
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mesmas circunstâncias; ou
ii) celebrado no estabelecimento 
comercial do profissional ou através de 
qualquer meio de comunicação à 
distância imediatamente após o 
consumidor ter sido pessoal e 
individualmente contactado num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, na presença física 
simultânea do profissional ou, no caso de 
o profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o
profissional, e o consumidor; ou
iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional ou, no caso 
de o profissional ser uma pessoa coletiva, 
a pessoa singular que represente o 
profissional, com o fim ou o efeito de 
promover e vender bens ou fornecer 
conteúdos digitais ou serviços conexos ao 
consumidor;

Or. de

Justificação

A restrição do âmbito de aplicação dos contratos celebrados à distância torna dispensáveis 
estas definições, na medida em que este tipo de contratos deixa de estar coberto.

Alteração 366
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) celebrado na presença física simultânea 
do profissional ou, no caso de o 
profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o 
profissional e o consumidor num local que 
não seja o estabelecimento comercial do 
profissional, ou celebrado com base numa 
oferta feita pelo consumidor nas mesmas 

i) celebrado na presença física simultânea 
do profissional e do consumidor num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, ou celebrado com base 
numa oferta feita pelo consumidor nas 
mesmas circunstâncias; ou
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circunstâncias; ou

Or. de

Alteração 367
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) celebrado no estabelecimento comercial 
do profissional ou através de qualquer 
meio de comunicação à distância
imediatamente após o consumidor ter sido 
pessoal e individualmente contactado num 
local que não seja o estabelecimento 
comercial do profissional, na presença 
física simultânea do profissional ou, no 
caso de o profissional ser uma pessoa 
coletiva, de uma pessoa singular que 
represente o profissional, e o consumidor; 
ou

ii) Celebrado no estabelecimento comercial 
do profissional ou através de quaisquer 
meios de comunicação à distância 
imediatamente após o consumidor ter sido 
pessoal e individualmente contactado num 
local que não seja o estabelecimento 
comercial do profissional, na presença 
física simultânea do profissional e do 
consumidor; ou

Or. de

Justificação

Se se utilizar a definição de "profissional" constante da Diretiva UE 83/2011 relativa aos 
direitos dos consumidores, também a definição de "contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial" deve ser adaptada em conformidade.

Alteração 368
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea q) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional ou, no caso de 
o profissional ser uma pessoa coletiva, a 

iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional, com o fim ou 
o efeito de promover e vender bens ou 
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pessoa singular que represente o 
profissional, com o fim ou o efeito de 
promover e vender bens ou fornecer 
conteúdos digitais ou serviços conexos ao 
consumidor;

fornecer conteúdos digitais ou serviços 
conexos ao consumidor;

Or. de

Alteração 369
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

(r) «Estabelecimento comercial»: Suprimido
i) quaisquer instalações imóveis de venda 
a retalho, onde o profissional exerça a 
sua atividade de forma permanente; ou
ii) quaisquer instalações móveis de venda 
a retalho, onde o profissional exerça a 
sua atividade de forma habitual;

Or. de

Justificação

A restrição do âmbito de aplicação dos contratos celebrados à distância torna dispensáveis 
estas definições, na medida em que este tipo de contratos deixa de estar coberto.

Alteração 370
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea u)

Texto da Comissão Alteração

(u) «Hasta pública», o método de venda 
pelo qual os bens ou conteúdos digitais são 
oferecidos pelo profissional ao 
consumidor, que comparece ou pode 

(u) «Hasta pública», o método de venda 
pelo qual os bens, conteúdos digitais ou 
serviços são oferecidos pelo profissional ao 
consumidor, através de um procedimento 
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comparecer pessoalmente no local, através 
de um procedimento de licitação 
transparente dirigido por um leiloeiro, e em 
que o adjudicatário é obrigado a adquirir os 
bens ou conteúdos digitais;

de licitação transparente dirigido por um 
leiloeiro, e em que o adjudicatário é 
obrigado a adquirir os bens, conteúdos 
digitais ou serviços;

Or. de

Justificação

Adaptação do conteúdo à limitação a contratos a distância e adaptação à definição constante 
da Diretiva relativa aos direitos dos consumidores.

Alteração 371
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea y-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(y-A) "justificado(a)", um ato ou omissão 
que não possam ser objetivamente 
atribuídos à pessoa que atua ou à pessoa 
que omite.

Or. de

Justificação

Melhora a formulação da antiga alteração 92.

Alteração 372
Catherine Stihler

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Caráter facultativo do direito europeu 
comum da compra e venda
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As partes podem acordar que o direito 
europeu comum da compra e venda seja 
aplicado aos seus contratos 
transfronteiriços de compra e venda de 
bens, de fornecimento de conteúdos 
digitais e de prestação de serviços 
conexos, que se enquadrem no âmbito 
territorial, material e pessoal fixado nos 
artigos 4.º a 7.º.

Or. en

Alteração 373
Franz Obermayr

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de acordos com um âmbito mais 
abrangente que não sejam abrangidos 
pelo direito europeu comum da compra e 
venda, considera-se que a escolha destas 
cláusulas não é válida;

Or. de

Alteração 374
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

α) a morada indicada pelo consumidor, a 
morada de entrega dos bens ou a morada 
de faturação se situarem num Estado
diferente daquele em que o profissional 
tem residência habitual; e

α) o país de residência do consumidor for 
diferente do Estado em que o profissional 
tem residência habitual; e

Or. el
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Alteração 375
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos do presente regulamento, a 
residência habitual de sociedades e de 
outras entidades, dotadas ou não de 
personalidade jurídica, é o lugar em que se 
situa a sua administração central. A 
residência habitual de um profissional que 
seja uma pessoa singular é o lugar em que 
esta tenha o seu estabelecimento principal.

4. Para efeitos do presente regulamento, a 
residência habitual do profissional, quer se 
trate de sociedades ou de outras entidades, 
quer sejam dotadas ou não de 
personalidade jurídica, é o lugar em que se 
situa a sua administração central, na 
medida em que não disponha no país do 
consumidor de um estabelecimento 
comercial ou de escritórios ou de 
qualquer outra instalação do profissional
ou de um representante legal, e não se 
encontre inscrita no registo das 
autoridades competentes para as 
sociedades ou outras instâncias, dotadas 
ou não de personalidade jurídica, dos 
Estados-Membros. A residência habitual 
de um profissional que seja uma pessoa 
singular é o lugar em que esta tenha o seu 
estabelecimento principal.

Or. el

Alteração 376
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

 Contratos aos quais pode ser aplicado o 
direito europeu comum da compra e venda

Contratos transfronteiriços aos quais pode 
ser aplicado o direito europeu comum da 
compra e venda

Or. el
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Alteração 377
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 O direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado aos:

O direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado aos contratos à 
distância, incluindo os contratos por via 
eletrónica, que sejam:

Or. de

Alteração 378
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O direito europeu comum da compra e 
venda só pode ser aplicado se o vendedor 
dos bens ou o fornecedor dos conteúdos 
digitais for um profissional. Se todas as 
partes contratuais forem profissionais, o 
direito europeu comum da compra e venda 
pode ser aplicado se pelo menos uma delas 
for uma pequena ou média empresa (PME).

1. O direito europeu comum da compra e 
venda só pode ser aplicado se o vendedor 
dos bens ou o fornecedor dos conteúdos 
digitais for um profissional. Se todas as 
partes contratuais forem profissionais, o 
direito europeu comum da compra e venda 
pode ser aplicado se pelo menos uma delas 
for uma pequena ou média empresa (PME). 
Se todas as partes num contrato forem 
comerciantes, os empresários em nome 
individual (o chamado 
“empreendedorismo individual”) devem 
ser equiparados a consumidores. 

Or. fi

Alteração 379
Mitro Repo

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, o acordo quanto à aplicação 
deste direito só é válido se o consentimento 
do consumidor tiver sido dado mediante 
declaração expressa, distinta da declaração 
de manifestação de vontade de celebrar o 
contrato. O profissional deve fornecer ao 
consumidor uma confirmação desse acordo 
num suporte duradouro.

2. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, o acordo quanto à aplicação 
deste direito só é válido se o consentimento 
do consumidor tiver sido dado 
voluntariamente e de moto próprio,
mediante declaração expressa, distinta da 
declaração de manifestação de vontade de 
celebrar o contrato. O profissional deve 
fornecer ao consumidor uma confirmação 
desse acordo num suporte duradouro.

Or. fi

Alteração 380
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os acordos de âmbito mais 
abrangente do que o previsto no direito 
europeu comum da compra e venda são 
considerados inválidos. 

Or. de

Justificação

Se os acordos desrespeitarem o âmbito de aplicação do direito europeu comum da compra e 
venda estabelecido no Regulamento ao preverem um âmbito de aplicação mais abrangente do 
que o que nele está previsto ou ao preverem que o mesmo se aplica, mesmo parcialmente, aos 
contratos mistos ou com um elemento de crédito, deve ficar claro que o acordo sobre a 
aplicabilidade não é válido. A lei aplicável deve, pois, ser determinada de acordo com as 
regras estabelecidas no Regulamento Roma I.

Alteração 381
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – título

Texto da Comissão Alteração

 Ficha informativa constante dos contratos 
entre profissionais e consumidores

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 382
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Em caso de acordo quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda, o profissional envia ao 
consumidor a ficha informativa em 
suporte duradouro.

Or. de

Justificação

O modelo de ficha informativa deve ser fornecido ao consumidor após a celebração de um 
acordo de utilização do direito europeu comum da compra e venda.

Alteração 383
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não se aplica 
quando o contrato se destine ao 
fornecimento de géneros alimentícios, 
bebidas ou outros bens de consumo 
corrente do agregado familiar, e que 
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sejam fornecidos por um profissional 
através de entregas frequentes e regulares 
no domicílio, residência ou local de 
trabalho do consumidor;

Or. de

Justificação

Inspirado no artigo 13.º V-A do anexo.

Alteração 384
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros devem estabelecer 
sanções para a violação pelos profissionais 
nas relações com consumidores dos 
requisitos previstos nos artigos 8.° e 9.°, e 
devem tomar as medidas necessárias para 
assegurar que essas sanções sejam 
aplicadas. As sanções previstas devem ser 
efetivas, proporcionais e dissuasivas. Os 
Estados-Membros devem notificar as 
disposições pertinentes à Comissão o mais 
tardar até [1 ano após a data de aplicação 
do presente regulamento], bem como 
qualquer alteração subsequente o mais 
rapidamente possível.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
sanções proporcionais para a violação 
pelos profissionais nas relações com 
consumidores dos requisitos previstos nos 
artigos 8.° e 9.°, e devem tomar as medidas 
necessárias para assegurar que essas 
sanções sejam aplicadas. Os 
Estados-Membros devem notificar as 
disposições pertinentes à Comissão o mais 
tardar até [1 ano após a data de aplicação 
do presente regulamento], bem como 
qualquer alteração subsequente o mais 
rapidamente possível.

Or. en

Alteração 385
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

 Se as partes acordarem de forma válida na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda a um determinado 
contrato, apenas este direito comum pode 
reger as questões abrangidas pelas suas 
disposições. Se o contrato for efetivamente 
celebrado, o direito europeu comum da 
compra e venda rege igualmente o 
cumprimento e os meios de defesa em caso 
de incumprimento dos deveres de 
informação pré-contratual.

Se as partes acordarem de forma válida na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda a um determinado 
contrato, apenas este direito comum pode 
reger as questões abrangidas pelas suas 
disposições. Se o profissional aliar, à 
prestação de bens, conteúdos digitais ou 
serviços conexos, a possibilidade de 
acordar na aplicação do direito europeu 
comum da compra e venda, este último
rege igualmente o cumprimento e os meios 
de defesa em caso de incumprimento dos 
deveres de informação pré-contratual

Or. de

Justificação

Os requisitos de informação pré-contratual só podem ser totalmente eficazes se forem válidos 
independentemente de um contrato concreto. Ademais, importa garantir que a concorrência e 
as organizações de consumidores possam recorrer judicialmente das violações da 
obrigatoriedade de informação prevista no direito comum europeu de compra e venda.

Alteração 386
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Contratos em que a residência habitual 
dos profissionais ou, nos contratos entre 
profissionais e consumidores, a residência 
habitual do profissional, a morada 
indicada pelo consumidor, a morada de 
entrega dos bens e a morada de faturação 
se situem nesse Estado-Membro; e/ou

a) Contratos em que a residência habitual 
dos profissionais se situe nesse 
Estado-Membro; e

Or. de
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Alteração 387
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No prazo de …[5 anos a contar da data 
da aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
circunstanciado de avaliação sobre a 
aplicação do presente regulamento, tendo 
em conta, nomeadamente, a necessidade de 
alargar o âmbito em relação aos contratos 
entre empresas, aos desenvolvimentos
tecnológicos e da evolução do mercado no 
que se refere aos conteúdos digitais, bem 
como o futuro desenvolvimento de acervo 
da União.

2. No prazo de …[5 anos a contar da data 
da aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
circunstanciado de avaliação sobre a 
aplicação do presente regulamento, tendo 
em conta, nomeadamente, a necessidade de 
alargar o âmbito para lá das vendas à 
distância, bem como em relação aos 
contratos entre empresas, aos 
desenvolvimentos tecnológicos e da 
evolução do mercado no que se refere aos 
conteúdos digitais, bem como o futuro 
desenvolvimento de acervo da União.

Or. de

Alteração 388
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Contratos-tipo

A Comissão apresenta as cláusulas e 
condições gerais aplicáveis [um ano] a 
contar da transposição da presente 
diretiva.

Or. en



AM\934215PT.doc 33/102 PE510.531v01-00

PT

Alteração 389
Ashley Fox, Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Artigo 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-B (novo)
A Comissão leva a efeito uma campanha 
de informação que visa informar as 
empresas a nível nacional sobre estas 
condições gerais aplicáveis às transações 
digitais efetuadas pelos consumidores e 
baseadas nas normas europeias.

Or. en

Alteração 390
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do direito 
europeu comum da compra e venda, não é 
exigida qualquer forma específica para 
celebrar um contrato, efetuar uma 
declaração ou redigir qualquer outro ato 
regulado por este direito ou para apresentar 
a respetiva prova.

Salvo disposição em contrário do direito 
europeu comum da compra e venda ou do 
direito nacional respetivo que não seja 
abrangido pelo direito europeu comum da 
venda aplicável em virtude do 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 e do 
Regulamento (CE) n.º 864/2007, ou de 
qualquer outra norma de conflitos de leis, 
não é exigida qualquer forma específica 
para celebrar um contrato, efetuar uma 
declaração ou redigir qualquer outro ato 
regulado por este direito ou para apresentar 
a respetiva prova.

Or. en

Justificação

A presente alteração via impedir que elementos do regulamento Roma I não sejam tidos em 
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conta. O artigo 11.º do Roma I especifica que são válidas as condições formais do direito 
nacional que se traduzam numa proteção mais elevada do consumidor.

Alteração 391
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

 Dever de informação ao celebrar um 
contrato à distância ou fora do 
estabelecimento comercial

Dever de informação ao celebrar um 
contrato

Or. de

Justificação

Como o âmbito de aplicação se deve limitar aos contratos à distância, só eles são abrangidos 
na formulação; ela levaria a crer, porém, que existem outras opções contratuais.

Alteração 392
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O profissional que celebre um contrato à 
distância ou um contrato fora do 
estabelecimento comercial tem o dever de 
fornecer ao consumidor, de forma clara e 
compreensível, antes da celebração do 
contrato ou de o consumidor ficar 
vinculado por uma oferta, as seguintes 
informações:

1. O profissional que celebre um contrato 
tem o dever de fornecer ao consumidor, de 
forma clara e compreensível, antes da 
celebração do contrato ou de o consumidor 
ficar vinculado por uma oferta, as seguintes 
informações:

Or. de

Alteração 393
Mitro Repo
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o preço total e despesas e custos 
adicionais, em conformidade com o artigo 
14.º;

(b) o preço total e despesas e custos 
adicionais, como impostos, em 
conformidade com o artigo 14.º;

Or. fi

Alteração 394
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Em relação a um contrato à distância,
as informações exigidas pelo presente 
artigo devem:

3. As informações exigidas pelo presente 
artigo devem:

Or. de

Alteração 395
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Em relação a um contrato celebrado 
fora do estabelecimento comercial, as 
informações exigidas por este artigo 
devem:

Suprimido

(a) ser fornecidas em papel ou, se o 
consumidor concordar, num suporte 
duradouro diferente; e
(b) ser legíveis e redigidas em termos 
simples e compreensíveis.

Or. de
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Justificação

Desnecessário devido à limitação do âmbito de aplicação.

Alteração 396
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) for celebrado através de distribuidores 
automáticos ou de estabelecimentos 
comerciais automatizados;

Suprimido

Or. de

Justificação

Desnecessário devido à limitação do âmbito de aplicação.

Alteração 397
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) for um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial se o preço ou, 
se forem celebrados vários contratos ao 
mesmo tempo, o preço total dos contratos 
não exceder 50 EUR ou um montante 
equivalente na moeda acordada para o 
preço do contrato.

Suprimido

Or. de

Justificação

Desnecessário devido à limitação do âmbito de aplicação.
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Alteração 398
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Que, nos termos da legislação dos 
Estados-Membros, são celebrados na 
presença de um titular de cargo público 
obrigado por lei à autonomia e 
imparcialidade, bem como a garantir, 
fornecendo informações jurídicas 
pormenorizadas, que o consumidor 
apenas celebre o contrato após uma 
ponderação jurídica cuidada e com pleno 
conhecimento do seu alcance jurídico. Tal 
aplica-se igualmente à celebração de um 
contrato perante um tribunal.

Or. de

Alteração 399
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) nos termos da legislação dos 
Estados-Membros, for certificado por um 
titular de cargo público obrigado por lei à 
imparcialidade e autonomia, bem como a 
garantir, fornecendo informações 
jurídicas pormenorizadas, que o 
consumidor apenas celebre o contrato 
após uma ponderação cuidada e com 
pleno conhecimento do seu alcance 
jurídico;

Or. en
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Alteração 400
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 17 – título

Texto da Comissão Alteração

Informações sobre os direitos de retratação 
no âmbito da celebração de um contrato à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial

Informações sobre os direitos de retratação 
no âmbito da celebração de um contrato 

Or. de

Alteração 401
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se for o caso, as informações a fornecer 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea e), 
incluem a indicação de que cabe ao 
consumidor suportar os custos da 
devolução dos bens em caso de retratação
e, em relação aos contratos à distância, 
que cabe ao consumidor suportar os 
custos da devolução dos bens em caso de 
retratação se os bens, pela sua natureza, 
não puderem ser devolvidos normalmente 
pelo correio.

2. Se for o caso, as informações a fornecer 
nos termos do artigo 13.º, n.º 1, alínea e), 
incluem a indicação de que cabe ao 
consumidor suportar os custos da 
devolução dos bens unicamente se os bens, 
pela sua natureza, não puderem ser 
devolvidos normalmente pelo correio

Or. de

Alteração 402
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 18 
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Texto da Comissão Alteração

Contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial: exigências 
adicionais de informação e confirmação

Suprimido

1. O profissional deve fornecer ao 
consumidor uma cópia do contrato 
assinado ou a confirmação do contrato, 
incluindo, se aplicável, a confirmação do 
consentimento e da aceitação do 
consumidor, referidas no artigo 40.º, n.º 3, 
alínea d), num suporte em papel ou, se o 
consumidor consentir, num suporte 
duradouro diferente.
2. Sempre que o consumidor pretenda que 
a prestação de serviços conexos comece 
durante o prazo de retratação previsto no 
artigo 42.º, n.º 2, o profissional deve exigir 
que o consumidor apresente um pedido 
expresso para esse efeito num suporte 
duradouro.

Or. de

Alteração 403
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 19 – título

Texto da Comissão Alteração

Contratos à distância: informações 
adicionais e outras exigências

Informações adicionais e outras exigências

Or. de

Alteração 404
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 19 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Se o profissional telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato à 
distância, deve, no início da conversa com 
o consumidor, identificar-se e, se 
necessário, indicar a identidade da pessoa 
por conta de quem faz o telefonema, bem 
como o objetivo comercial do telefonema.

1. Se o profissional telefonar ao 
consumidor para celebrar um contrato, 
deve, no início da conversa com o 
consumidor, identificar-se e, se necessário, 
indicar a identidade da pessoa por conta de 
quem faz o telefonema, bem como o 
objetivo comercial do telefonema.

Or. de

Alteração 405
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o meio de comunicação à distância 
utilizado para efeitos da celebração de um 
contrato à distância impuser limitações de 
espaço ou tempo para apresentar as 
informações, o profissional deve, nesse 
suporte específico e antes da celebração do 
contrato, fornecer pelo menos as 
informações exigidas pelo n.° 3 do presente 
artigo através desse meio de comunicação, 
antes da celebração de um contrato deste 
tipo. As restantes informações previstas no 
artigo 13.º devem ser fornecidas pelo 
profissional ao consumidor de forma 
adequada, em conformidade com o artigo 
13.º, n.º 3.

2. Se o meio de comunicação à distância 
utilizado para efeitos da celebração de um 
contrato impuser limitações de espaço ou 
tempo para apresentar as informações, o 
profissional deve, nesse suporte específico 
e antes da celebração do contrato, fornecer 
pelo menos as informações exigidas pelo 
n.° 3 do presente artigo através desse meio 
de comunicação, antes da celebração de um 
contrato deste tipo. As restantes 
informações previstas no artigo 13.º devem 
ser fornecidas pelo profissional ao 
consumidor de forma adequada, em 
conformidade com o artigo 13.º, n.º 3.

Or. de

Alteração 406
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 19 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Um contrato à distância celebrado pelo 
telefone só é válido se o consumidor 
assinar a oferta ou enviar o seu 
consentimento escrito manifestando a 
vontade de celebrar o contrato. O 
profissional deve fornecer ao consumidor 
uma confirmação desse acordo num 
suporte duradouro.

4. Um contrato celebrado pelo telefone só é 
válido se o consumidor assinar a oferta ou 
enviar o seu consentimento escrito 
manifestando a vontade de celebrar o 
contrato. O profissional deve fornecer ao 
consumidor uma confirmação desse acordo 
num suporte duradouro.

Or. de

Alteração 407
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 19 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O profissional deve fornecer ao 
consumidor a confirmação do contrato 
celebrado incluindo, se for caso disso, a 
confirmação do consentimento e da 
aceitação do consumidor referidas no 
artigo 40.º, n.º 3, alínea d), e todas as 
informações previstas no artigo 13.º, num 
suporte duradouro. O profissional deve 
fornecer as referidas informações num 
prazo razoável após a celebração do 
contrato à distância e, o mais tardar, 
aquando da entrega dos bens ou antes do 
início do fornecimento de conteúdos 
digitais ou da prestação de serviços 
conexos, salvo se as informações já 
tiverem sido dadas ao consumidor em 
suporte duradouro antes da celebração do 
contrato à distância.

5. O profissional deve fornecer ao 
consumidor a confirmação do contrato 
celebrado incluindo, se for caso disso, a 
confirmação do consentimento e da 
aceitação do consumidor referidas no 
artigo 40.º, n.º 3, alínea d), e todas as 
informações previstas no artigo 13.º, num 
suporte duradouro. O profissional deve 
fornecer as referidas informações num 
prazo razoável após a celebração do 
contrato e, o mais tardar, aquando da 
entrega dos bens ou antes do início do 
fornecimento de conteúdos digitais ou da 
prestação de serviços conexos, salvo se as 
informações já tiverem sido dadas ao 
consumidor em suporte duradouro antes da 
celebração do contrato.

Or. de
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Alteração 408
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 20 

Texto da Comissão Alteração

Dever de informação ao celebrar 
contratos diferentes dos contratos à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial

Suprimido

1. Nos contratos diferentes dos contratos 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o profissional 
tem o dever de fornecer ao consumidor, 
de forma clara e compreensível, antes da 
celebração do contrato ou de o 
consumidor ficar vinculado por uma 
oferta, as seguintes informações, se estas 
não decorrerem já do contexto:
(a) as características principais dos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos a 
fornecer, na medida adequada ao suporte 
de comunicação utilizado e aos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos em 
causa;
(b) o preço total e as despesas e custos 
adicionais, em conformidade com o artigo 
14.º, n.º 1 ;
(c) a identidade do profissional, 
nomeadamente a sua razão social, 
endereço geográfico em que está 
estabelecido e respetivo número de 
telefone;
(d) as cláusulas contratuais, em 
conformidade com o artigo 16.°, alíneas 
a) e b);
(e) se aplicável, a existência e condições 
de serviços pós-venda, garantias 
comerciais e política de tratamento das 
reclamações;
(f) se aplicável, a funcionalidade, 
nomeadamente medidas de proteção 
técnica aplicáveis, dos conteúdos digitais; 
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e
(g) se aplicável, qualquer 
interoperabilidade pertinente dos 
conteúdos digitais com equipamentos e 
programas informáticos de que o 
profissional tenha ou possa ter 
conhecimento.
2. O presente artigo não se aplica aos 
contratos que envolvam transações 
quotidianas e que sejam executados 
imediatamente no momento em que são 
celebrados.

Or. de

Alteração 409
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 24 – título

Texto da Comissão Alteração

 Deveres adicionais de informação nos 
contratos à distância a celebrar por via 
eletrónica

Deveres adicionais de informação nos 
contratos a celebrar por via eletrónica

Or. de

Alteração 410
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 25 – título

Texto da Comissão Alteração

Exigências adicionais nos contratos à 
distância a celebrar por via eletrónica

Exigências adicionais nos contratos a 
celebrar por via eletrónica

Or. de
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Alteração 411
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 25 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que estiver para ser celebrado 
um contrato à distância por meios 
eletrónicos que obrigue o consumidor a 
fazer um pagamento, o profissional deve 
comunicar ao consumidor de forma clara e 
bem visível, e imediatamente antes de o 
consumidor efetuar a encomenda, as 
informações previstas no artigo 13.º, n.º 1, 
alínea a), no artigo 14.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 16.º, n.º 1, alínea b).

1. Sempre que estiver para ser celebrado 
um contrato por meios eletrónicos que 
obrigue o consumidor a fazer um 
pagamento, o profissional deve comunicar 
ao consumidor de forma clara e bem 
visível, e imediatamente antes de o 
consumidor efetuar a encomenda, as 
informações previstas no artigo 13.º, n.º 1, 
alínea a), no artigo 14.º, n.ºs 1 e 2, e no 
artigo 16.º, n.º 1, alínea b).

Or. de

Alteração 412
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 25 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O profissional deve assegurar que o 
consumidor, ao efetuar a encomenda, 
aceita explicitamente que esta implica uma 
obrigação de pagamento. Quando uma 
encomenda implicar a ativação de um 
botão ou uma função semelhante, o botão 
ou a função semelhante deve estar
identificado de forma facilmente legível,
apenas com a expressão «encomenda com
obrigação de pagamento» ou formulação 
similar inequívoca, indicando que fazer a 
encomenda implica a obrigação de efetuar 
um pagamento ao profissional. Se o 
presente número não for respeitado pelo 
profissional, o consumidor não fica 
vinculado pelo contrato nem pela 
encomenda.

2. O profissional deve assegurar que o 
consumidor, ao efetuar a encomenda, 
aceita explicitamente que esta implica uma 
obrigação de pagamento, se tal não for 
evidente. Quando uma encomenda implicar 
a ativação de um botão ou uma função 
semelhante, o botão ou a função 
semelhante deve estar identificado de 
forma facilmente legível com uma
formulação inequívoca, indicando que 
fazer a encomenda implica a obrigação de 
efetuar um pagamento ao profissional. 
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Or. de

Justificação

Normalmente, é desnecessária uma aceitação explícita da obrigação de pagamento, uma vez 
que é obrigatório indicar o preço (artigos 13-º e 14.º). Além disso, a nulidade automática do 
contrato afigura-se demasiado drástica. Se o profissional não preencher a obrigação que lhe 
é imposta pelo presente número e o consumidor não aceitar a obrigação de pagamento 
apesar da indicação do preço, pode optar por uma anulação por erro (artigo 48.º).

Alteração 413
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 34 – n.º 2-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A retenção, utilização ou consumo de 
um bem, de um conteúdo digital ou de 
serviços conexos que tenham sido 
transmitidos a um consumidor sem o seu 
assentimento, não constitui uma 
aceitação. O consumidor fica, neste caso, 
isento da concessão de contrapartida e 
não é obrigado a proceder a uma 
restituição.

Or. de

Justificação

Disposição prevista no artigo 27.º da Diretiva da UE 83/2011 relativa aos direitos dos 
consumidores. Mesmo que as práticas comerciais desleais não estejam regulamentadas no 
direito europeu comum da compra e venda, importa regulamentar as consequências civis de 
tais práticas, a fim de garantir a proteção de todos os consumidores.

Alteração 414
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 38 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Entre profissional e consumidor, 
uma resposta do destinatário que inclua 
ou implique cláusulas contratuais 
adicionais ou diferentes que alterem 
materialmente os termos da oferta 
constitui uma rejeição e uma nova oferta.

Or. de

Justificação

Para que os consumidores possam ser protegidos, são necessários direitos aplicáveis e 
condições claras. O consumidor deve poder confiar em que a sua oferta - que, de qualquer 
modo, é normalmente pré-estabelecida pelo profissional - será aceite nos moldes em que foi 
apresentada. Não é aceitável que o consumidor deva ainda proceder a um controlo ulterior 
da aceitação e a uma retratação imediata.

Alteração 415
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 4

Texto da Comissão Alteração

 Direito de retratação nos contratos 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial entre 
profissionais e consumidores

Direito de retratação

Or. de

Alteração 416
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Durante o prazo estabelecido no (Não se aplica à versão portuguesa.)
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artigo 42.º, o consumidor tem um direito de 
retratação sem ter de apresentar qualquer 
motivo nem pagar custos, com exceção dos 
referidos no artigo 45.º:

Or. de

Alteração 417
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) de um contrato à distância; Suprimido

Or. de

Alteração 418
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) de um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial, desde que o 
preço ou, no caso de vários contratos 
celebrados em simultâneo, o preço total 
dos contratos for superior a 50 EUR ou 
ao montante equivalente na moeda 
acordada para o preço do contrato no 
momento da celebração do contrato.

Suprimido

Or. de

Alteração 419
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) contratos celebrados por meio de 
distribuidores automáticos ou 
estabelecimentos comerciais 
automatizados;

Suprimido

Or. de

Alteração 420
Othmar Karas

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) um contrato que, nos termos da 
legislação dos Estados-Membros, for 
certificado por um titular de cargo 
público obrigado por lei à autonomia e 
imparcialidade, bem como a garantir, 
fornecendo informações jurídicas 
pormenorizadas, que o consumidor 
apenas celebre o contrato após uma 
ponderação jurídica cuidada e com pleno 
conhecimento do seu alcance jurídico;

Or. en

Alteração 421
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se os bens fornecidos estiverem selados 
e o consumidor lhes retirar o selo, 

(a) se os bens fornecidos estiverem selados 
e o consumidor lhes retirar o selo, 
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impossibilitando assim a devolução por 
motivos de proteção da saúde ou de 
higiene;

impossibilitando assim a revenda por 
motivos de proteção da saúde ou de 
higiene;

Or. de

Justificação

O que é importante é saber se a revenda ainda será possível e não a devolução.

Alteração 422
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) o consumidor solicitou 
especificamente ao profissional uma visita 
ao seu domicílio para efetuar reparações 
ou operações de manutenção urgentes. 
Se, por ocasião dessa deslocação, o 
profissional prestar serviços conexos para 
além dos especificamente solicitados pelo 
consumidor ou fornecer bens diferentes 
das peças de substituição imprescindíveis 
para efetuar a manutenção ou reparação, 
o direito de retratação aplica-se a esses 
serviços conexos ou bens suplementares.

Suprimido

Or. de

Alteração 423
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor exerce o direito de 
retratação mediante notificação ao 
profissional. Para este efeito, o consumidor 

2. O consumidor exerce o direito de 
retratação mediante notificação por escrito 
ao profissional. Para este efeito, o 
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pode utilizar o modelo de formulário de 
retratação previsto no Apêndice 2, ou 
apresentar qualquer outra declaração 
inequívoca da sua decisão de retratação.

consumidor pode utilizar o modelo de 
formulário de retratação previsto no 
Apêndice 2, ou apresentar qualquer outra 
declaração inequívoca da sua decisão de 
retratação.

Or. de

Justificação

Uma comunicação por escrito, seja ela apresentada por via postal ou por via eletrónica, 
torna mais fácil compreender a razão da retratação, aumentando portanto a segurança 
jurídica de ambas as partes, sobretudo tendo em conta que, nos termos do n.º 5, cabe ao 
consumidor o ónus da prova.

Alteração 424
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 44 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O profissional deve reembolsar todos os 
pagamentos recebidos do consumidor, 
incluindo, se aplicável, os eventuais custos
de entrega sem demora excessiva e, em 
qualquer caso, o mais tardar catorze dias a 
contar do dia em que é informado da
decisão de retratação do contrato por parte 
do consumidor em conformidade com o 
artigo 41.º. O profissional deve efetuar o 
reembolso usando o mesmo meio de 
pagamento utilizado pelo consumidor na 
transação inicial, salvo acordo expresso em 
contrário do consumidor e na condição de 
este não incorrer em quaisquer custos em 
consequência desse reembolso.

1. O profissional deve reembolsar todos os
pagamentos recebidos do consumidor, 
incluindo, se aplicável, os eventuais custos 
de entrega sem demora excessiva e, em 
qualquer caso, o mais tardar catorze dias a 
contar do dia em que recebe a 
comunicação de retratação por parte do 
consumidor, em conformidade com o 
artigo 41.º. O profissional deve efetuar o 
reembolso usando o mesmo meio de 
pagamento utilizado pelo consumidor na 
transação inicial, salvo acordo expresso em 
contrário do consumidor e na condição de 
este não incorrer em quaisquer custos em 
consequência desse reembolso.

Or. de

Justificação

O que se entende por "que é informado da decisão" não é claro, uma vez que o importante é o 
momento da receção da notificação, que está claramente regulamentado. Senão, coloca-se a 
questão de saber como é que um profissional, a quem foi comunicada uma retratação, 
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poderia dela não ter conhecimento.

Alteração 425
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso dos contratos celebrados fora 
do estabelecimento comercial em que os 
bens foram entregues no domicílio do 
consumidor no momento da celebração do 
contrato, o profissional deve recolher os 
bens, a expensas suas se, pela sua 
natureza, estes bens não puderem ser 
devolvidos normalmente pelo correio.

Suprimido

Or. de

Alteração 426
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza, as características e o 
funcionamento dos bens. O consumidor 
não é responsável pela depreciação dos 
bens quando o profissional não lhe 
forneceu todas as informações sobre o seu 
direito de retratação em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 1.

3. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza, as características e o 
funcionamento dos bens. O consumidor 
não é responsável pela depreciação dos 
bens quando o profissional não o informou 
de que poderá ter de assumir a 
responsabilidade por perda de valor, em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 1.

Or. de
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Justificação

Os consumidores só devem ser responsabilizados por uso excessivo se tiverem sido 
previamente informados dessa possibilidade. Por analogia com o número 2, deve 
clarificar-se que não há desresponsabilização se não tiver sido prestada qualquer 
informação sobre o direito de retratação, mas que ela é independente da responsabilidade 
pela depreciação dos bens. Se, por exemplo, o consumidor tiver sido informado sobre a 
responsabilidade mas não tiver recebido o formulário, isso não lhe dá o direito a utilizar os 
bens.

Alteração 427
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 45 – n.º 6 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) o consumidor não tiver solicitado 
expressamente que a prestação se inicie 
durante o prazo de retratação, em 
conformidade com o artigo 18.º, n.º 2, e o 
artigo 19.º, n.º 6;

ii) o consumidor não tiver solicitado 
expressamente que a prestação se inicie 
durante o prazo de retratação, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.º 6;

Or. de

Justificação

O artigo 18.º, que dizia respeito aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, 
foi suprimido.

Alteração 428
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 45 – n.º 6 – alínea b) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) o profissional não tiver fornecido a 
confirmação em conformidade com o 
artigo 18.º, n.º 1, e o artigo 19.º, n.º 5.

iii) o profissional não tiver fornecido a 
confirmação, em conformidade com o 
artigo 19.º, n.º 5.

Or. de
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Alteração 429
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O exercício por um consumidor do 
direito de retratação de um contrato à 
distância ou celebrado fora do 
estabelecimento comercial, nos termos dos 
artigos 41.º a 45.º, tem por efeito a 
resolução automática dos contratos 
acessórios, sem quaisquer custos para o 
consumidor, exceto os previstos nos n.os 2 e 
3. Para efeitos do presente artigo, um 
contrato acessório é um contrato ao 
abrigo do qual o consumidor adquire 
bens, conteúdos digitais ou serviços 
conexos relacionados com um contrato à 
distância ou um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, e esses 
bens, conteúdos digitais ou serviços 
conexos são fornecidos pelo profissional 
ou por um terceiro com base num acordo 
entre este último e o profissional.

1. O exercício por um consumidor do 
direito de retratação de um contrato, nos 
termos dos artigos 41.º a 45.º, tem por 
efeito a resolução automática dos contratos 
acessórios, sem quaisquer custos para o 
consumidor, exceto os previstos nos n.ºs 2 
e 3.

Or. de

Justificação

A supressão justifica-se na medida em que a definição de "contrato acessório" deve constar 
do artigo 2.º. Esta alteração já fora apresentada no relatório inicial.

Alteração 430
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 52 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de consumo, não são 
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necessários prazos para apresentar uma 
notificação de anulação em caso de erro, 
dolo, ameaças e exploração abusiva.

Or. de

Justificação

Os direitos dos consumidores não devem ser desnecessariamente dificultados mediante a 
introdução de requisitos formais. Rescisões de contratos por erro e o exercício de outros 
direitos não fazem parte do quotidiano dos consumidores. Tal leva a que, normalmente, os 
consumidores não conheçam os passos - formais - a dar, para não serem privados dos seus 
direitos.  Além disso, esquecem-se com frequência de conservar as provas necessárias para 
invocar essas obrigações, razão por que acabam por não estar em posição de fazer valer os 
seus direitos.

Alteração 431
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 61 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos entre profissionais e 
consumidores prevalece a versão redigida 
na língua do consumidor.

Or. de

Justificação

É necessário prever outra disposição a favor do consumidor em caso de dúvida. A versão 
redigida na língua do consumidor deve ser considerada um fator relevante.

Alteração 432
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 64 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de dúvida sobre o significado 
de uma cláusula contratual entre um 

1. Em caso de dúvida sobre o significado 
de uma cláusula contratual entre um 
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profissional e um consumidor, prevalece a 
interpretação mais favorável ao 
consumidor, a menos que a cláusula tenha 
sido por ele proposta.

profissional e um consumidor, prevalece a 
interpretação mais favorável ao 
consumidor, a menos que a cláusula tenha 
sido negociada em separado ou por ele 
proposta.

Or. de

Justificação

Dado que nos contratos-tipo não inegociáveis o consumidor está numa posição mais frágil, a 
interpretação deve ser-lhe sempre favorável. Se as partes tiverem negociado a disposição em 
separado, o consumidor não está necessariamente na posição mais fraca e uma interpretação 
favorável a uma das partes não se afigura aceitável. Além disso, o consumidor está sempre 
protegido contra disposições abusivas, nos termos dos artigos 79.º e seguintes. 

Alteração 433
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 69 

Texto da Comissão Alteração

 Cláusulas contratuais derivadas de 
determinadas declarações pré-contratuais

Suprimido

1. Sempre que o profissional, antes da 
celebração do contrato, fizer uma 
declaração à outra parte, ou ao público, 
sobre as características do que deve 
fornecer por força do referido contrato, 
essa declaração é incorporada como uma 
cláusula do contrato, salvo se:
(a) a outra parte conhecia ou devia 
conhecer, no momento da celebração do 
contrato, que a declaração era incorreta 
ou que não podia ser fiável como cláusula 
contratual; ou
(b) a decisão da outra parte de celebrar o 
contrato não podia ser influenciada pela 
declaração.
2. Para efeitos do n.º 1, a declaração 
efetuada por uma pessoa envolvida na 
publicidade ou comercialização por conta 
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do profissional é considerada efetuada 
por este.
3. Sempre que a outra parte seja um 
consumidor, para efeitos do n.º 1, a 
declaração pública efetuada por um 
produtor, ou em seu nome, ou por outra 
pessoa situada a montante da cadeia de 
transações conducentes ao contrato, é 
considerada efetuada pelo profissional, 
salvo se este, no momento da celebração 
do contrato, não a conhecesse e não se 
pudesse esperar que a conhecesse.
4. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, as partes não podem, em 
detrimento dos consumidores, excluir a 
aplicação do presente artigo, nem 
derrogar ou modificar os seus efeitos.

Or. de

Justificação

Declarações como as que surgem na publicidade não devem ser incluídas nos contratos. Uma 
mensagem publicitária é entendida de maneira diferente pelos consumidores e também pode 
ser contestada. Afirmações como "Protege contra a chuva", por exemplo, são subjetivas e 
geram insegurança jurídica. Por analogia com a Diretiva 1999/44/CE (cf. artigo 2.º, n.º 2), 
as mensagens publicitárias e outras declarações feitas devem corresponder às expectativas 
do consumidor quanto à conformidade com o contrato (ver alteração ao artigo 100.º, alínea 
g)).

Alteração 434
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 69 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o profissional, antes da 
celebração do contrato, fizer uma 
declaração à outra parte, ou ao público, 
sobre as características do que deve 
fornecer por força do referido contrato, 
essa declaração é incorporada como uma 
cláusula do contrato, salvo se:

1. Sempre que o profissional, antes da 
celebração do contrato, fizer uma 
declaração à outra parte, ou ao público, 
sobre as características do que deve 
fornecer por força do referido contrato, 
essa declaração é incorporada como uma 
cláusula do contrato, salvo se o 
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profissional demonstrar que:

Or. de

Alteração 435
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 69 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a outra parte conhecia ou devia 
conhecer, no momento da celebração do 
contrato, que a declaração era incorreta 
ou que não podia ser fiável como cláusula 
contratual; ou

(a) a declaração era correta no momento 
da celebração do contrato;

Or. de

Alteração 436
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 69 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a decisão da outra parte de celebrar o 
contrato não podia ser influenciada pela 
declaração.

(b) A decisão de comprar o bem não podia 
ser influenciada pela declaração em causa.

Or. de

Alteração 437
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 69 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a outra parte seja um 
consumidor, para efeitos do n.º 1, a 
declaração pública efetuada por um 
produtor, ou em seu nome, ou por outra 
pessoa situada a montante da cadeia de 
transações conducentes ao contrato, é 
considerada efetuada pelo profissional, 
salvo se este, no momento da celebração 
do contrato, não a conhecesse e não se 
pudesse esperar que a conhecesse.

3. Sempre que a outra parte seja um 
consumidor, para efeitos do n.º 1, a 
declaração pública efetuada por um 
produtor, ou em seu nome, ou por outra 
pessoa situada a montante da cadeia de 
transações conducentes ao contrato, é 
considerada efetuada pelo profissional, 
salvo se este, no momento da celebração 
do contrato, demonstrar que não a 
conhecia e que não se podia esperar que a 
conhecesse.

Or. de

Justificação

Importa clarificar que, neste contexto, o ónus da prova cabe sempre ao vendedor. Tal 
corresponde, aliás, às disposições da Diretiva UE 1999/44 relativa a certos aspetos da venda 
de bens de consumo e das garantias a ela relativas.

Alteração 438
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 70 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos contratos entre profissionais e 
consumidores, uma cláusula contratual 
inserida pelo profissional não será 
vinculativa se o consumidor, dadas as 
circunstâncias, especialmente tendo em 
conta a aparência externa do contrato e a 
natureza invulgar do seu conteúdo, não 
tiver de a antecipar, a menos que o 
profissional tenha chamado a atenção do 
consumidor para a mesma.

Or. de
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Justificação

Para garantir um elevado nível de proteção dos consumidores é necessário prever uma 
disposição distinta sobre eventuais condições contratuais imprevistas impostas pelo 
profissional. Os consumidores devem poder confiar em que o texto em pequenos carateres 
não contenham condições "ocultas" que os prejudiquem em relação aos anteriores termos 
contratuais.

Alteração 439
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Num contrato entre um profissional e 
um consumidor, a cláusula contratual que 
obrigue o consumidor a efetuar qualquer 
pagamento adicional ao montante 
estipulado em contrapartida da obrigação 
contratual principal do profissional, em 
especial quando tenha sido incorporada 
utilizando opções estabelecidas por defeito
que o consumidor deve rejeitar para evitar
o pagamento adicional, não é vinculativa 
para o consumidor, salvo se este, antes de 
ficar vinculado pelo contrato, tiver dado o 
seu consentimento expresso ao pagamento 
adicional. Se o consumidor tiver efetuado o 
pagamento adicional, poderá recuperá-lo.

1. Num contrato entre um profissional e 
um consumidor, a cláusula contratual que 
obrigue o consumidor a efetuar qualquer 
pagamento adicional ao montante 
estipulado em contrapartida da obrigação 
contratual principal do profissional só é 
vinculativa para o consumidor se este, 
antes de ficar vinculado pelo contrato, tiver 
dado especificamente o seu consentimento 
expresso ao pagamento adicional. Se o 
consumidor tiver efetuado o pagamento 
adicional, poderá recuperá-lo. O vendedor 
tem de recuperar a expensas suas o artigo 
fornecido em cumprimento da cláusula do 
contrato. O direito a indemnização está 
excluído.

Or. de

Justificação

A redação inicial era desnecessariamente complicada. A referência a uma aceitação explícita 
e específica torna claro que não basta uma aceitação implícita, quer dizer, a aceitação tácita, 
a não indicação ou confirmação do preço total. Além disso, foi incluída uma clarificação das 
implicações legais.

Alteração 440
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 72 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Num contrato entre um profissional e 
um consumidor, este último não fica 
vinculado por uma cláusula de 
documento contratual único.

Suprimido

Or. de

Justificação

Texto desnecessário devido à alteração ao artigo 69.º. As declarações feitas antes do 
contrato não devem fazer parte das cláusulas contratuais, mas sim ser tidas em conta ao 
avaliar a conformidade com o contrato.

Alteração 441
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 77 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que, no caso de uma obrigação 
contratual que implique um cumprimento 
continuado ou periódico, as cláusulas 
contratuais não estabeleçam o momento em 
que se extingue a relação contratual ou não 
prevejam a sua resolução mediante 
notificação prévia nesse sentido, qualquer 
das partes o pode resolver mediante 
notificação prévia razoável não superior a 
dois meses.

1. Sempre que, no caso de uma obrigação 
contratual que implique um cumprimento 
continuado ou periódico, as cláusulas 
contratuais não estabeleçam o momento em 
que se extingue a relação contratual ou não 
prevejam a sua resolução mediante 
notificação prévia nesse sentido, qualquer 
das partes o pode resolver em qualquer 
momento mediante notificação prévia não 
superior a três meses.

Or. de

Justificação

A noção de prazo “razoável” é diferentemente interpretada pelas partes num contrato. 
Afigura-se melhor indicar um prazo claro e inequívoco. Correção da alteração 155 do 
relator, que portanto se torna supérflua.
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Alteração 442
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 82 – parte introdutória  

Texto da Comissão Alteração

 Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais que não tenham sido 
especificamente negociadas com o 
consumidor na aceção do artigo 7.°, tem o 
dever de assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples e 
compreensíveis.

Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais que não tenham sido 
especificamente negociadas com o 
consumidor na aceção do artigo 7.°, tem o 
dever de assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples e 
compreensíveis e que o contexto das 
diferentes disposições do contrato seja 
simples e lógico.

Or. de

Alteração 443
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – título

Texto da Comissão Alteração

Cláusulas contratuais que são sempre 
abusivas

Cláusulas contratuais que são sempre 
muito desfavoráveis

Or. de

Alteração 444
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos da presente secção, uma 
cláusula contratual é sempre considerada 
abusiva se tiver por objeto ou efeito:

Para efeitos da presente secção, uma 
cláusula contratual é sempre considerada 
muito desfavorável se tiver por objeto ou 
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efeito:

Or. de

Alteração 445
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A) renovar automaticamente contratos 
de duração determinada, se o profissional 
não tiver chamado a atenção do 
consumidor para esse facto e o 
consumidor não tiver a possibilidade de 
reagir em tempo oportuno para evitar a 
renovação;

Or. de

Alteração 446
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – alínea k-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-B) ajustar a posteriori o preço 
acordado, a menos que os critérios 
determinantes para a alteração do preço 
sejam referidos de forma precisa, sejam 
objetivamente justificados e não 
dependam da vontade do profissional;

Or. de

Alteração 447
Franz Obermayr
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – título

Texto da Comissão Alteração

 Cláusulas contratuais que se presumem 
abusivas

Determinadas cláusulas contratuais que se 
presumem muito desfavoráveis  

Or. de

Alteração 448
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

 Para efeitos da presente secção, uma 
cláusula contratual presume-se abusiva se 
tiver por objeto ou efeito:

Para efeitos da presente secção, uma 
cláusula contratual presume-se muito
desfavorável se tiver por objeto ou efeito:

Or. de

Alteração 449
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) permitir que o profissional retenha 
montantes em dinheiro pagos pelo 
consumidor se este decidir não celebrar o 
contrato ou não cumprir obrigações 
decorrentes do mesmo, sem prever o 
direito de o consumidor receber do 
profissional o pagamento de uma 
indemnização de montante equivalente 
numa situação inversa;

Suprimido

Or. en
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Alteração 450
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 93 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de um contrato de consumo ou 
de um contrato para fornecimento de 
conteúdos digitais que seja um contrato à 
distância ou um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, ou em que 
o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, o 
lugar do domicílio do consumidor no 
momento da celebração do contrato;

(a) no caso de um contrato de consumo ou 
de um contrato entre um profissional e um 
consumidor para fornecimento de 
conteúdos digitais ou de um contrato em 
que o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, o 
lugar do domicílio do consumidor no 
momento da celebração do contrato;

Or. de

Justificação

O aditamento visa tornar claro que não são abrangidos unicamente os contratos C2C (entre 
particulares).

Alteração 451
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 93 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de um contrato de consumo ou 
de um contrato para fornecimento de 
conteúdos digitais que seja um contrato à 
distância ou um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, ou em que 
o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, 
mediante a transferência da posse ou 
controlo material dos bens para o 
consumidor;

(a) no caso de um contrato de consumo ou 
de um contrato entre um profissional e um 
consumidor para fornecimento de 
conteúdos digitais ou de um contrato em 
que o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, 
mediante a transferência da posse ou 
controlo material dos bens para o 
consumidor;
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Or. de

Alteração 452
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 10 – Secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

 Conformidade dos bens e dos conteúdos 
digitais

Conformidade com o contrato e meios de 
defesa do consumidor

Or. de

Alteração 453
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, exceto 
quando as circunstâncias revelem que o 
comprador não confiou ou não era razoável 
que confiasse, nas competências e 
discernimento do vendedor;

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao comprador
no momento da celebração do contrato, 
exceto quando as circunstâncias revelem 
que o comprador não confiou ou não era 
razoável que confiasse, nas competências e 
discernimento do vendedor;

Or. de

Justificação

A primeira referência a "vendedor" é certamente um erro, porque o que está em causa é a 
finalidade de utilização explicada ao “comprador” e não o contrário.

Alteração 454
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, exceto 
quando as circunstâncias revelem que o 
comprador não confiou ou não era 
razoável que confiasse, nas competências 
e discernimento do vendedor;

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, exceto 
se o vendedor demonstrar que tinha 
corrigido a finalidade a que o bem ou 
conteúdo se destinava;

Or. de

Justificação

Num contrato de consumo, é mais correto e favorável ao consumidor que o vendedor seja 
obrigado a corrigir explicitamente uma opinião errada do consumidor quanto à adequação 
do produto a uma dada finalidade.

Alteração 455
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ser adequados às utilizações a que 
habitualmente se destinam os bens ou 
conteúdos digitais do mesmo tipo;

b) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, na 
medida em que o comprador não tenha 
sido informado sobre um determinado uso 
no momento da celebração do contrato ou 
se as circunstâncias revelarem que o 
comprador não confiou ou que não era 
razoável que confiasse, nas competências 
e discernimento do vendedor;

Or. de

Justificação

A finalidade específica de um bem pode, em casos excecionais, excluir a sua finalidade 
normal e vice-versa - pense-se, por exemplo, nos brinquedos de imitação, objetos de arte ou 
decoração.  Deve pois estabelecer-se uma ordem entre as alíneas a) e b). Em princípio, a 
finalidade específica e, na sua ausência, a finalidade normal, devem ser decisivas.
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Alteração 456
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) apresentar as qualidades e características 
que o comprador pode razoavelmente 
esperar. No momento de determinar o que 
o consumidor pode esperar dos conteúdos 
digitais, deve ter-se em conta se os 
conteúdos digitais foram ou não fornecidos 
em contrapartida do pagamento de um 
preço.

g) apresentar as qualidades e características 
que o comprador pode razoavelmente 
esperar.  Em particular, as declarações 
fornecidas ao comprador ou ao público 
em geral devem poder ser invocadas antes 
do contrato. No momento de determinar o 
que o consumidor pode esperar dos 
conteúdos digitais, deve ter-se em conta se 
os conteúdos digitais foram ou não 
fornecidos em contrapartida do pagamento 
de um preço.

Or. de

Justificação

Declarações como as que surgem na publicidade não devem ser incluídas nos contratos (ver 
justificação da alteração ao artigo 69.º)  No entanto, essas declarações podem, como referido 
na Diretiva relativa à venda de bens de consumo (v. artigo 2 º, n.º 2), influir decisivamente 
nas expectativas do comprador quanto à conformidade com o contrato. Esta abordagem 
afigura-se mais correta, pois, caso contrário, as mensagens publicitárias subjetivas, por 
exemplo, teriam de ser formuladas a pensar no vínculo contratual.

Alteração 457
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 104 – título

Texto da Comissão Alteração

 Conhecimento pelo comprador da falta de 
conformidade num contrato entre 
profissionais

Conhecimento pelo comprador da falta de 
conformidade num contrato

Or. de
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Justificação

Não se percebe por que razão o consumidor teria de ser protegido, apesar de conhecer a não 
conformidade do bem.

Alteração 458
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 104 

Texto da Comissão Alteração

Num contrato entre profissionais, o 
vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia ou não podia ignorar a 
falta de conformidade.

O vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia ou não podia ignorar a 
falta de conformidade.

Or. de

Justificação

Não se percebe por que razão o consumidor teria de ser protegido, apesar de conhecer a não 
conformidade do bem.

Alteração 459
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Num contrato entre profissionais, o 
vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia ou não podia ignorar
a falta de conformidade.

O vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia a respetiva falta de 
conformidade. Num contrato entre
profissionais, o mesmo se aplica, inclusive 
quando o comprador não tenha podido 
ignorar a falta de conformidade.
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Or. de

Justificação

Se um comprador conhece o estado do bem que vai adquirir e, mesmo assim, celebra sem 
reservas o contrato de venda, não pode depois argumentar que o bem não é conforme com o 
contrato. Tal deve aplicar-se tanto a profissionais como a consumidores.

Alteração 460
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Num contrato de consumo, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de seis meses após o momento em 
que o risco foi transferido para o 
consumidor presume-se que existia naquele 
momento, exceto se tal presunção for 
incompatível com a natureza dos bens, dos 
conteúdos digitais ou com a natureza da 
falta de conformidade.

2. Num contrato de consumo ou de 
prestação de serviços digitais, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de um ano após o momento em que 
o risco foi transferido para o consumidor 
presume-se que existia naquele momento, 
exceto se tal presunção for incompatível 
com a natureza dos bens, dos conteúdos 
digitais ou com a natureza da falta de 
conformidade.

Or. de

Justificação

Para garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, o prazo para a presunção de 
não conformidade dos bens, conteúdos digitais ou serviços conexos deve ser alargado para 
um ano. Desta forma, a norma mínima atual prevista na Diretiva 1999/44/CE relativa à 
venda de bens de consumo é alargada, passando de seis meses para um ano.

Alteração 461
Evelyne Gebhardt

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 11 – título
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Texto da Comissão Alteração

Meios de defesa do comprador Meios de defesa

Or. de

Alteração 462
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106

Texto da Comissão Alteração

Enumeração dos meios de defesa do 
comprador

Enumeração dos meios de defesa do 
comprador

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo vendedor, o comprador 
pode recorrer a qualquer um dos seguintes 
meios de defesa:

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo vendedor, o comprador está 
autorizado a exercer o seu direito de 
recurso nos termos dos n.ºs 2 e 4, se for 
caso disso.
2. Se o vendedor for um profissional, o 
comprador pode recorrer a qualquer um 
dos seguintes meios de defesa:

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo;

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo;

(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;

(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;

(c) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, nos 
termos do Capítulo 17;

(c) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, nos 
termos do Capítulo 17;

(d) reduzir o preço, nos termos da secção 6 
do presente capítulo; e

(d) reduzir o preço, nos termos da secção 6 
do presente capítulo; e a

(e) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

(e) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

2. Se o comprador for um profissional: 3. No exercício dos direitos referidos no 
n.º 2, aplicam-se as seguintes condições, 
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quando aplicáveis:
(a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto suspender 
o cumprimento das suas próprias 
obrigações, está sujeito a sanação pelo 
vendedor segundo o previsto na secção 2 
do presente capítulo; e

(a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto suspender 
o cumprimento das suas próprias 
obrigações, está sujeito a sanação pelo 
vendedor segundo o previsto na secção 2 
do presente capítulo; e

(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a exame 
e à obrigação de notificação previstos na 
secção 7 do presente capítulo.

(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a exame 
e à obrigação de notificação previstos na 
secção 7 do presente capítulo.

3. Se o comprador for um consumidor: 4. Se o comprador for um consumidor, 
pode optar por:

(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo; ou

(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

(b) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo num prazo 
razoável e reclamar o reembolso de 
qualquer montante pago, nos termos do 
capítulo 17. Quando um consumidor 
optar por exercer esse direito, o 
profissional não pode proceder a uma 
dedução devido a qualquer utilização dos 
bens pelo consumidor.

4. Se o incumprimento do vendedor for 
justificado, o comprador pode recorrer a 
qualquer dos meios de defesa referidos no 
n.º 1, exceto exigir o cumprimento e uma 
indemnização.

5. Se o comprador optar por exercer o seu 
direito nos termos do n.º 4, alínea a), e o 
vendedor não estiver em condições de 
efetuar o cumprimento específico, a 
reparação ou a substituição dos bens ou 
conteúdos digitais num prazo razoável ou 
sem inconvenientes significativos para o 
comprador, este último pode utilizar os 
seguintes meios de recurso:
(a) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;
(b) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, 
nos termos do Capítulo 17;
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(c) reduzir o preço, nos termos da secção 
6 do presente capítulo; e 
(d) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.
6. Se o incumprimento do vendedor for 
justificado, o comprador pode recorrer a 
qualquer dos meios de defesa referidos no 
presente artigo, exceto exigir o 
cumprimento e uma indemnização.

5. O comprador não pode recorrer a 
nenhum dos meios de defesa referidos no 
n.º 1 na medida em que tenha causado o 
incumprimento do vendedor.

7. O comprador não pode recorrer a 
nenhum dos meios de defesa referidos no 
presente artigo na medida em que tenha 
causado o incumprimento do vendedor.

6. Os meios de defesa que não sejam 
incompatíveis podem ser cumulados.

8. Os meios de defesa que não sejam 
incompatíveis podem ser cumulados.

Or. en

Alteração 463
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comprador for um profissional: 2. Se o comprador for um profissional, o 
direito do comprador de invocar a falta de 
conformidade fica sujeito a exame e à 
obrigação de notificação previstos na 
secção 7 do presente capítulo.

Or. de

Alteração 464
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Se o comprador for um consumidor: Suprimido
(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e
(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

Or. de

Alteração 465
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o comprador for um consumidor: 3. Se o comprador for um consumidor, os 
direitos do comprador não estão sujeitos a 
sanação pelo vendedor.

Or. en

Alteração 466
Toine Manders

Proposta de regulamento
Artigo 1 – artigo 106 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e

Suprimido

Or. en

Alteração 467
Toine Manders
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

Suprimido

Or. en

Alteração 468
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 107 

Texto da Comissão Alteração

Sempre que os conteúdos digitais não 
sejam fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço, o comprador não 
pode recorrer aos meios mencionados no 
artigo 106.º, n.º 1, alíneas a) a d). O 
comprador só pode reclamar uma 
indemnização ao abrigo do artigo 106.°, 
n.° 1, alínea e), por perdas ou danos 
causados à sua propriedade, incluindo 
equipamentos, programas informáticos e 
dados, devido à falta de conformidade dos 
conteúdos digitais fornecidos, excetuando 
os eventuais ganhos de que esses danos o 
privaram.

Sempre que os conteúdos digitais não 
sejam fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço, o comprador não 
pode recorrer aos meios mencionados no 
artigo 106.º, n.º 1, alíneas a) a e). O 
comprador só pode reclamar uma 
indemnização ao abrigo do artigo 106.°, n.° 
1, alínea e), por perdas ou danos causados 
à sua propriedade, incluindo equipamentos, 
programas informáticos e dados, devido à 
falta de conformidade dos conteúdos 
digitais fornecidos, excetuando os 
eventuais ganhos de que esses danos o 
privaram.

Or. de

Justificação

Não se percebe por que razão a responsabilidade por defeito deverá ser invocada no caso de 
software oferecido gratuitamente. Não só é duvidoso que esta questão esteja abrangida no 
direito europeu comum da compra e venda, como a resposta deve ser “não”. O risco para os 
criadores de software gratuito seria incalculável se tivessem de assumir a responsabilidade 
por danos causados, em casos extremos, a milhares de utilizadores, especialmente porque a 
divulgação é muitas vezes feita através de diferentes canais, sobre os quais o criador não tem 
qualquer controlo.
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Alteração 469
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109

Texto da Comissão Alteração

Sanação pelo vendedor Sanação pelo vendedor
1. O vendedor que tenha apresentado uma 
proposta de cumprimento antecipado e 
tenha sido notificado de que a mesma não
é conforme com o contrato, pode 
apresentar uma nova proposta conforme 
se for possível fazê-lo antes do prazo 
previsto para o cumprimento.

1. O vendedor que não tenha apresentado 
uma proposta de cumprimento conforme 
com o contrato pode, imediatamente após 
ter sido notificado da falta de 
conformidade nos termos do artigo 111.º, 
propor o cumprimento a posteriori a 
expensas suas.

2. Nos casos não contemplados no n.º 1, o 
vendedor que tenha apresentado uma 
proposta de cumprimento que não seja 
conforme com o contrato pode, sem 
demora excessiva após ter sido notificado 
da falta de conformidade, propor saná-la 
a expensas suas.

2. O comprador só pode recusar a 
proposta de cumprimento a posteriori, se:

(a) o cumprimento a posteriori não puder 
ser realizado rapidamente e sem 
inconvenientes significativos para o 
comprador;
(b) o consumidor tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro por parte 
do vendedor; ou
(c) um atraso no cumprimento equivaler a 
um incumprimento fundamental.

3. A notificação de resolução do contrato 
não exclui a proposta de sanação.

3. Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, o 
vendedor deve proceder ao cumprimento a 
posteriori num prazo razoável que, nos 
contratos de consumo, não pode ser 
superior a 30 dias. Se o comprador fixar 
um prazo razoável para o vendedor, esse 
prazo mesmo é vinculativo.

4. O comprador só pode recusar a proposta 
de sanação se:

4. O comprador pode suspender o 
cumprimento das suas próprias 
obrigações enquanto não é efetuado o 
cumprimento a posteriori. Se os seus 
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demais direitos forem incompatíveis com 
a possibilidade de um cumprimento a 
posteriori, ficam suspensos até ao termo 
do prazo previsto no artigo 3.º.

(a) a sanação não puder ser realizada 
rapidamente e sem inconvenientes 
significativos para o comprador;
(b) o comprador tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro do 
vendedor; ou
(c) um atraso no cumprimento equivaler a 
um incumprimento fundamental.
5. O vendedor deve ter um prazo razoável 
para a proceder à sanação.

5. Não obstante o cumprimento a 
posteriori, o comprador conserva o direito 
a uma indemnização por perdas e danos 
resultantes do atraso e por qualquer
prejuízo causado ou não evitado pelo 
cumprimento a posteriori.

6. O comprador pode suspender o seu 
próprio cumprimento enquanto se 
encontrar pendente a sanação, mas os 
direitos do comprador que sejam 
incompatíveis com a possibilidade de o 
vendedor beneficiar de um prazo para 
proceder à sanação ficam suspensos até 
ao termo desse prazo.
7. Não obstante a sanação, o comprador 
conserva o direito a uma indemnização 
por perdas e danos resultantes do atraso e 
por qualquer prejuízo causado ou não 
evitado pela sanação.

Or. de

Justificação

A decisão, no âmbito da Diretiva relativa aos bens de consumo, de dar ao vendedor uma 
segunda oportunidade de cumprir um contrato (cumprimento a posteriori) é basicamente 
uma decisão correta e deve ser incluída no direito europeu comum da compra e venda. O 
consumidor deve ter o direito de optar entre o cumprimento a posteriori e uma "reparação" 
ou uma "substituição". O direito do próprio vendedor a escolher a forma da reparação nas 
transações entre empresas (B2B), como referido na atual proposta de regulamento, afigura-
se desnecessário.
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Alteração 470
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 110 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o profissional, em caso de não 
conformidade da sua prestação e apesar 
da exigência do consumidor, não 
proceder à reparação devida, levando, em 
vez disso, o consumidor a procurá-la ao 
abrigo de uma garantia comercial, o 
profissional deve aceitar que, no âmbito 
da garantia comercial, lhe sejam 
aplicáveis as ações e declarações do 
consumidor e do garante relativamente às 
suas obrigações.

Or. de

Justificação

Für den Verbraucher kann es mit Nachteilen verbunden sein, wenn er bei einem Mangel der 
Kaufsache Abhilfe auf Grundlage einer Herstellergarantie und nicht im Rahmen der 
kaufrechtlichen Ansprüche nach Art. 106 verlangt. Beispielsweise können die 
Gewährleistungsrechte verjähren, während sich der Käufer erfolglos mit dem Hersteller über 
die Reichweite der Garantie streitet. Weiter kann der Rücktritt vom Kaufvertrag erschwert 
sein, wenn der Käufer nach fehlgeschlagenen Reparaturversuchen durch den Hersteller dem 
Verkäufer erneut Reparaturversuche zubilligen muss, bevor er vom Vertrag zurücktreten 
kann. Dies ist unbillig, wenn der Verbraucher auf Veranlassung des Verkäufers, der damit 
eine eigene Inanspruchnahme vermeidet, Abhilfe im Rahmen der Garantie sucht. Daher muss 
der Verkäufer die Handlungen und Erklärungen des Verbrauchers und Garantiegebers gegen 
sich gelten lassen.

Alteração 471
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 110 – n.º 3-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-B. Se o consumidor exigir uma 
reparação ao profissional, este assume o 
risco de perda ou deterioração dos bens 
até à retificação plena e recuperação da 
posse material dos bens ou obtenção do 
controlo sobre os mesmos pelo 
consumidor, nos termos do artigo 142.º. O 
primeiro parágrafo aplica-se a partir do 
momento em que o consumidor, depois de 
comunicar o seu pedido de reparação, 
cede o produto ao profissional, ou em 
caso de envio, ao primeiro transportador.

Or. de

Justificação

Enquanto se procede à reparação, o consumidor não deve ter de arcar com as consequências 
de perda ou deterioração do bem adquirido. Se os consumidores tivessem de assumir os 
riscos durante o transporte do bem defeituoso, seriam desencorajados a fazer valer os seus 
direitos.

Alteração 472
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 110 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se for impossível ou se se tiver tornado
ilícito; ou

(a) se for impossível ou ilícito; ou

Or. de

Justificação

O desempenho pode, no máximo, ser potencialmente ilegal; não pode é ser ilegal se ainda 
não ocorreu. É por isso que a expressão “[se for] ilícito” é mais adequada. Esta formulação 
também é usada no artigo 111.º.
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Alteração 473
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. Se, num contrato de consumo, o 
profissional for solicitado a sanar uma falta 
de conformidade nos termos do 
artigo 110.º, n.° 2, o consumidor pode 
escolher entre a reparação ou a 
substituição, salvo quando tal opção seja 
ilícita ou impossível ou, quando 
comparada com outra opção disponível, 
imponha custos ao vendedor que sejam 
desproporcionais tendo em conta:

1. Se, num contrato de consumo, o 
profissional for solicitado a sanar uma falta 
de conformidade nos termos do artigo 
110.º, n.° 2, pode escolher entre a 
reparação ou a substituição, que deve 
realizar dentro de um prazo razoável, o 
qual não pode ser superior a 30 dias. 
Durante este período, o consumidor não 
pode recorrer a outras reparações, mas 
pode suspender o seu próprio 
cumprimento.

Or. de

Justificação

O profissional está mais apto a decidir se é ou não razoável proceder a uma reparação. Por 
razões económicas e ambientais, não se afigura correto deixar que a escolha recaia ao 
consumidor, uma vez que este provavelmente optaria quase sempre pela substituição. No 
entanto, muitos produtos não poderiam ser vendidos depois da reparação, pelo que devem 
ser eliminados. O profissional, porém, só deve ter o direito de escolha para o primeiro 
cumprimento a posteriori (ver alteração ao n.º 2).

Alteração 474
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, num contrato de consumo, o 
profissional for solicitado a sanar uma 
falta de conformidade nos termos do 
artigo 110.º, n.° 2, o consumidor pode 
escolher entre a reparação ou a 
substituição, salvo quando tal opção seja 
ilícita ou impossível ou, quando comparada 

1. Se o consumidor puder exigir o 
cumprimento a posteriori ou o vendedor o 
propuser, o consumidor escolher entre a 
reparação ou a substituição, salvo quando 
tal opção seja ilícita ou impossível ou, 
quando comparada com outra opção 
disponível, imponha custos ao vendedor 
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com outra opção disponível, imponha 
custos ao vendedor que sejam 
desproporcionais tendo em conta:

que sejam desproporcionais tendo em 
conta:

Or. de

Alteração 475
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(a) o valor que o bem teria se não existisse 
falta de conformidade;

Suprimido

Or. de

Justificação

O direito de escolha em relação ao primeiro cumprimento a posteriori deve caber ao 
profissional. Este ponto deve pois ser suprimido.

Alteração 476
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a importância da falta de 
conformidade; e

Suprimido

Or. de

Justificação

O direito de escolha em relação ao primeiro cumprimento a posteriori deve caber ao 
profissional. Este ponto deve pois ser suprimido.
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Alteração 477
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) a possibilidade de recorrer à solução 
alternativa sem inconveniente grave para 
o consumidor.

Suprimido

Or. de

Justificação

O direito de escolha em relação ao primeiro cumprimento a posteriori deve caber ao 
profissional. Este ponto deve pois ser suprimido.

Alteração 478
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consumidor tiver exigido a 
retificação da falta de conformidade 
através da reparação ou da substituição 
nos termos do n.º 1, só pode recorrer a 
outros meios de defesa se o profissional 
não tiver realizado a reparação ou a 
substituição num prazo razoável não 
superior a 30 dias. Contudo, o comprador 
pode suspender o seu próprio 
cumprimento durante esse período.

Suprimido

Or. de

Alteração 479
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consumidor tiver exigido a 
retificação da falta de conformidade 
através da reparação ou da substituição 
nos termos do n.º 1, só pode recorrer a 
outros meios de defesa se o profissional 
não tiver realizado a reparação ou a 
substituição num prazo razoável não 
superior a 30 dias. Contudo, o comprador 
pode suspender o seu próprio cumprimento 
durante esse período.

2. Se o profissional não tiver realizado a 
reparação ou a substituição num prazo 
razoável não superior a 30 dias ou se a 
primeira tentativa de cumprimento a 
posteriori não se tiver traduzido na 
conformidade dos bens, o consumidor 
pode escolher entre uma nova reparação 
ou uma substituição.

Or. de

Justificação

De um ponto de vista económico e ecológico, afigura-se mais razoável deixar que o 
consumidor possa escolher entre uma nova reparação e uma substituição, se a primeira 
reparação for mal sucedida.

Alteração 480
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 113 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Num contrato de consumo, a 
totalidade da prestação pode ser suspensa, 
exceto se essa suspensão for totalmente 
exagerada em relação ao incumprimento 
da prestação.

Or. de

Justificação

Na prática, o direito de suspensão de toda a prestação é um dos meios mais eficazes para os 
consumidores de fazerem valer os seus direitos. Para garantir um elevado nível de proteção 
dos consumidores, a suspensão da totalidade da prestação deve ser sempre possível, a menos 
que o exercício desse direito seja totalmente exagerado.



AM\934215PT.doc 83/102 PE510.531v01-00

PT

Alteração 481
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 115 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comprador pode resolver o contrato 
em caso de atraso na entrega que não seja 
fundamental em si mesmo se notificar o 
vendedor que lhe concede um novo prazo 
razoável para o cumprimento e o vendedor 
não cumprir a sua obrigação nesse prazo.

1. O comprador pode resolver o contrato 
em caso de atraso na entrega que, em si 
mesmo, não deva ser considerado 
incumprimento fundamental, se notificar 
o vendedor que lhe concede um novo prazo 
razoável para o cumprimento e o vendedor 
não cumprir a sua obrigação nesse prazo.

Or. de

Justificação

O texto original não era claro. Não parece tratar-se de um atraso essencial, mas sim de um 
incumprimento fundamental.

Alteração 482
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 117 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não se aplica o n.° 1: 2. Não se aplica o n.° 1 se não tiver havido 
qualquer cumprimento.

Or. de

Justificação

O direito do comprador de rescindir o contrato por incumprimento deve ser limitado no 
tempo no caso dos contratos entre profissionais e consumidores, dado que ambas as partes 
têm interesse em que o contrato tenha um desfecho, nomeadamente por não haver lugar a 
qualquer compensação por utilização durante esse período. Também é razoável que o 
consumidor se decida dentro de um prazo razoável.
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Alteração 483
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 119 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se o comprador for um consumidor; 
ou

Suprimido

Or. de

Alteração 484
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 119 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) se não foi apresentada qualquer 
proposta de cumprimento.

Suprimido

Or. de

Alteração 485
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 124 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Num contrato entre um profissional e 
um consumidor, este último não é 
responsável, em relação à utilização de 
determinados meios de pagamento, por 
taxas que ultrapassem os custos 
suportados pelo profissional para a 
utilização de tais meios de pagamento.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Esta disposição não parece ser aplicável na prática. O profissional poderá ter de suportar 
custos adicionais para além das taxas a pagar à empresa de pagamento. Estes custos podem 
variar em função do método de pagamento. Como deverão os custos reais ser calculados com 
exatidão se, por exemplo, um método de pagamento interno implicar maiores encargos 
administrativos do que outro? O vendedor deve poder estabelecer um preço geral, por 
exemplo „Custos de pagamento com cartão de crédito: 5€".

Alteração 486
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 135 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

1. O vendedor pode resolver o contrato em 
caso de atraso no cumprimento que não 
seja fundamental em si mesmo, se 
notificar ao comprador um novo prazo 
razoável para o cumprimento e o 
comprador não cumprir a sua obrigação 
neste prazo.

1. O vendedor pode resolver o contrato em 
caso de atraso no cumprimento que, em si 
mesmo, não deva ser considerado 
incumprimento fundamental, se notificar 
ao comprador um novo prazo razoável para 
o cumprimento e o comprador não cumprir 
a sua obrigação neste prazo.

Or. de

Justificação

O texto original não era claro. Não parece tratar-se de um atraso essencial, mas sim de um 
incumprimento fundamental.

Alteração 487
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 139 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se o cumprimento tiver sido proposto 
com atraso ou não for conforme com o 
contrato, o vendedor perde o direito de 
resolução previsto na presente secção, 
salvo se a notificação de resolução for 

1. Se o cumprimento tiver sido proposto 
com atraso ou não for conforme com o 
contrato, o vendedor perde o direito de 
resolução previsto na presente secção, se 
não enviar a notificação de resolução num 
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enviada num prazo razoável a partir do 
momento em que o vendedor teve ou devia 
ter tido conhecimento da proposta de 
cumprimento ou da falta de conformidade.

prazo razoável a partir do momento em que 
teve ou devia ter tido conhecimento da 
proposta de cumprimento ou da falta de 
conformidade.

Or. de

Justificação

O vendedor só perde o seu direito se não cumprir o contrato dentro de um determinado 
prazo. Senão, perderia sempre o direito, a não ser durante o prazo propriamente dito. O mais 
lógico, porém, seria conferir-lhe o direito de rescisão se o prazo não tiver expirado. A 
exceção e a regra parecem ter sido trocadas no texto original.

Alteração 488
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 141-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Duração da garantia jurídica para os 
produtos de conceção ecológica
O período de conformidade para os 
produtos cobertos pela presente diretiva e 
de conceção ecológica, nos termos da 
Diretiva 2009/125/CE relativa à criação 
de um quadro para definir os requisitos de 
conceção ecológica dos produtos 
relacionados com o consumo de energia, é 
o período de durabilidade previsto na 
medida de aplicação da Diretiva 
2009/125, se este período ultrapassar seis 
anos.

Or. en

Justificação

A fim de promover um consumo sustentável entre os consumidores criando confiança nos 
produtos desenvolvidos com base nas exigências previstas na legislação em matéria de 
conceção ecológica, é necessário assegurar que os consumidores possam contar com uma 
garantia jurídica ao longo do ciclo de vida dos produtos de conceção ecológica. Este período 
deveria ser estabelecido em referência às medidas implementadas nos termos da Diretiva 
2009/158/CE, que já requer uma avaliação da duração de vida dos produtos, ou seja o 
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estado de um produto que tenha atingido o termo da sua primeira utilização até à sua 
eliminação final.

Alteração 489
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 141-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Responsabilidade direta do produtor
1. O produtor é responsável perante o 
consumidor pela reparação ou 
substituição dos bens em qualquer caso de 
falta de conformidade existente à data da 
transferência do risco para o consumidor 
em relação ao produto ou conteúdo 
digital, no prazo especificado no artigo 
10.º. O consumidor tem o direito de optar 
pela reparação ou substituição nas 
condições definidas no artigo 7.º, n.º 1.
2. O produtor repara ou substitui o 
produto, num prazo máximo de 30 dias a 
contar da notificação da falta de 
conformidade.
3. O presente artigo não prejudica as 
disposições de direito nacional que 
alargam a responsabilidade a outras 
partes, tais como o importador ou o 
transportador, ou relativas ao direito de 
recurso.

Or. en

Justificação

A responsabilidade direta dos produtores poderia fomentar a confiança dos consumidores: 
um consumidor poderia contactar diretamente um produtor estabelecido no seu próprio país 
em vez de devolver o produto defeituoso que andaria "às voltas" na UE. Num verdadeiro 
mercado único, os consumidores deveriam poder escolher a entidade à qual se dirigem em 
caso de problema.



PE510.531v01-00 88/102 AM\934215PT.doc

PT

Alteração 490
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos contratos de consumo, o risco 
transfere-se no momento em que o 
consumidor, ou um terceiro designado pelo 
consumidor, que não seja o transportador, 
tomou posse material dos bens ou do 
suporte material utilizado para fornecer os 
conteúdos digitais.

1. Nos contratos de consumo, o risco 
transfere-se no momento em que o 
consumidor, ou um terceiro designado pelo 
consumidor, tomou posse material dos 
bens ou do suporte material utilizado para 
fornecer os conteúdos digitais. Se o 
vendedor conceder ao consumidor a 
possibilidade de escolher entre vários 
transportadores, estes não devem ser 
considerados terceiros designados, nos 
termos do presente número.

Or. de

Justificação

Se o consumidor escolher o transportador, o risco deve ser imediatamente transferido. Mas 
se o consumidor puder escolher entre vários, por exemplo, num sítio Web, não se trata de 
uma terceira pessoa por ele designada. Senão, o consumidor estaria menos protegido em 
matéria de transferência de risco se pudesse escolher entre vários transportadores.

Alteração 491
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Num contrato de fornecimento de 
conteúdos digitais que não utilize um 
suporte material, o risco transfere-se no 
momento em que o consumidor, ou um 
terceiro designado pelo consumidor para 
este efeito, tenha obtido o controlo dos 
conteúdos digitais.

2. Num contrato de fornecimento de 
conteúdos digitais que não utilize um 
suporte material, o risco transfere-se no 
momento em que o consumidor, ou um 
terceiro designado pelo consumidor para 
este efeito, obtenha o controlo dos 
conteúdos digitais.

Or. de
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Justificação

Alteração linguística. O momento da transferência do risco é o momento a partir do qual se 
passa a ter controlo. Na prática, o momento é o mesmo.

Alteração 492
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Exceto nos contratos à distância ou 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, os n.ºs 1 e 2 não se aplicam se 
o consumidor não cumprir a obrigação de 
tomar posse dos bens ou conteúdos 
digitais e o incumprimento não for 
justificado nos termos do artigo 88.º. 
Neste caso, o risco transfere-se no 
momento em que o consumidor, ou um 
terceiro por este designado, teria tomado a 
posse material dos bens ou obtido o 
controlo dos conteúdos digitais se a 
obrigação de os aceitar tivesse sido 
cumprida.

Suprimido

Or. de

Alteração 493
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 152 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Num contrato de consumo, o 
montante indicado para os custos do 
serviço conexo é considerado vinculativo 
se não for expressamente declarado o 
contrário. Não é permitido exceder os 
custos garantidos de forma vinculativa.
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Or. de

Justificação

O consumidor deve ser especialmente protegido em matéria de indicação de custos. Para 
além da estimativa de preço não vinculativa, cujo total pode ser eventualmente ultrapassado, 
nos termos do artigo 152,º, n.ºs 1 e 2, deve regulamentar-se a questão da estimativa de preço 
vinculativa. O profissional deve indicar expressamente se se trata apenas de uma estimativa 
de preço não vinculativa.

Alteração 494
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 3, os 
meios de defesa do cliente estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços, quer o cliente seja 
ou não um consumidor.

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 3, os 
meios de defesa do cliente estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços.

Or. de

Alteração 495
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de instalação incorreta no 
âmbito de um contrato de consumo, 
conforme referido no artigo 101.º, os 
meios de defesa do consumidor não estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços.

3. No caso de um contrato de serviços 
conexos, os meios de defesa do 
consumidor não estão subordinados ao 
direito de sanação do prestador de serviços.

Or. de
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Alteração 496
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(a) em relação ao direito de sanação do 
prestador de serviços, nos contratos 
celebrados entre um profissional e um 
consumidor, o período de tempo razoável 
referido no artigo 109.°, n.° 5, não pode 
exceder 30 dias;

Suprimido

Or. de

Alteração 497
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(b) em relação à sanação da falta de 
conformidade de um cumprimento, não se 
aplicam os artigos 111.° e 112.°; e

Suprimido

Or. de

Alteração 498
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Relatório da Comissão (durabilidade 
programada)
O mais tardar até [...], a Comissão
(a) efetua diligências para identificar, 
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analisar e avaliar o impacto da 
durabilidade programada no ciclo de vida 
dos produtos, e 
(b) apresenta um relatório ao Parlamento 
Europeu sobre a transposição da presente 
diretiva, acompanhado das medidas 
necessárias para responder à 
problemática da durabilidade programada 
dos produtos.

Or. en

Justificação

A durabilidade programada constitui prática corrente que se destina a reduzir o ciclo de vida 
de um produto. O atual acervo não responde a este problema. Assim sendo, é necessário 
avaliar a forma como esta prática pode afetar o ciclo de vida em relação à garantia jurídica 
existente (por exemplo, produtos concebidos para se avariarem uma vez expirada a garantia 
jurídica de dois anos, nos Estados-Membros que tenham transposto o prazo mínimo previsto 
na diretiva de 1999 relativa à venda de bens), bem como as medidas que devem ser tomadas 
para desencorajar ou penalizar a durabilidade programada.

Alteração 499
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Direito de regresso
1. Quando o vendedor final for 
responsável perante o consumidor pela 
falta de conformidade resultante de um 
ato ou omissão do produtor, de um 
vendedor anterior da mesma cadeia 
contratual, ou de qualquer outro 
intermediário, o vendedor final tem 
direito de regresso contra a pessoa ou 
pessoas responsáveis da cadeia 
contratual.
2. Os Estados-Membros determinam esse 
direito de regresso referido no n.º 1e as 
condições do exercício do direito do 
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mesmo. 

Or. en

Justificação

Esta alteração integra o artigo 4.º da Diretiva de 1999 relativa a certos aspetos da venda de 
bens de consumo.

Alteração 500
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apresentação de relatório e revisão da 
legislação relativa a cláusulas abusivas 
nos contratos
A Comissão Europeia apresenta um 
relatório ao Parlamento Europeu até 
[xxx] sobre a aplicação da Diretiva
93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas 
nos contratos celebrados com os 
consumidores em diferentes setores 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação 
e, se for caso disso, apresenta propostas 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
tendo em vista a sua modificação.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa às cláusulas abusivas nos contratos é a legislação horizontal da União 
que regula as condições gerais dos contratos de consumo em diferentes setores. No quadro 
da revisão do acervo no domínio do direito dos consumidores, a Comissão deveria realizar 
uma avaliação da aplicação desta legislação, tendo em vista identificar os problemas ligados 
aos contratos de consumo em diferentes mercados (nomeadamente o fornecimento de 
conteúdos digitais, os serviços de telecomunicações, a energia, etc.) aos quais conviria dar 
resposta mediante uma eventual revisão da Diretiva 93/13/CEE.
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Alteração 501
Franz Obermayr

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 167 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os juros só começam a correr 30 dias 
depois de o credor ter notificado o devedor 
da obrigação de pagar os juros e da taxa 
correspondente. A notificação pode ser 
comunicada antes da data em que o 
pagamento é exigível.

2. Os juros só começam a correr 20 dias 
depois de o credor ter notificado o devedor 
da obrigação de pagar os juros e da taxa 
correspondente. A notificação pode ser 
comunicada antes da data em que o 
pagamento é exigível.

Or. de

Alteração 502
Toine Manders

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 168 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O prazo de pagamento, determinado em 
conformidade com n.° 2, não pode exceder 
60 dias, salvo acordo expresso em 
contrário das partes e sempre que o mesmo 
não seja abusivo em conformidade com o 
artigo 170.°.

4. O prazo de pagamento, determinado em 
conformidade com n.° 2, não pode exceder 
60 dias, salvo acordo expresso em 
contrário das partes e sempre que o mesmo 
não seja abusivo em conformidade com o 
artigo 170.°. Os prazos de pagamentos dos 
órgãos e agências governamentais não 
devem ultrapassar trinta dias. 

Or. en

Alteração 503
Josef Weidenholzer

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo curto de prescrição é de dois
anos.

1. O prazo curto de prescrição é de três
anos.
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Or. de

Justificação

O prazo deve ser alargado no interesse de um elevado nível de proteção dos consumidores. 
Além disso, em vários Estados-Membros da União Europeia, já são previstos prazos mais 
longos para a invocação da garantia, por erro ou compensação por danos.

Alteração 504
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A prescrição ocorre no momento em 
que expira o prazo curto de prescrição.

Or. de

Alteração 505
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 184 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

Se o devedor reconhecer o direito do 
credor mediante um pagamento parcial, o 
pagamento de juros, a prestação de uma 
garantia, compensação ou por qualquer 
outra forma, começa a correr um novo 
prazo curto de prescrição.

1. Se o devedor reconhecer o direito do 
credor mediante um pagamento parcial, o 
pagamento de juros, a prestação de uma 
garantia, compensação ou por qualquer 
outra forma, começa a correr um novo 
prazo curto de prescrição.

2. O mesmo se aplica se o vendedor tiver 
procedido a um cumprimento a posteriori.

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento não regulamenta a forma como o cumprimento a posteriori pelo 
vendedor, nos termos dos artigos 109.º e seguintes, pode afetar o prazo de prescrição de que 
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o comprador dispõe, de acordo com artigo 106.º. Esta questão tem grande importância na 
prática, tanto para o comprador como para a maneira como o vendedor encara o contrato. A 
regulamentação desta questão cria segurança jurídica para ambas as partes.

Alteração 506
Anja Weisgerber, Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 186-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Parte IX. Outras disposições
Conciliação
O comerciante é obrigado a participar 
num procedimento de resolução 
extrajudicial de litígios contratuais na 
aceção da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE, se 
o consumidor assim o requerer 
legalmente.

Or. de

Justificação

No caso de contratos transfronteiriços, os processos judiciais acarretam encargos e riscos 
elevado para ambas as partes. Para promover a confiança dos consumidores no direito 
europeu comum da compra e venda, a celebração do contrato deve estar associada à 
possibilidade de uma resolução extrajudicial de litígios.

Alteração 507
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

 A fim de exercer o direito de retratação, 
deve comunicar-nos (2) a sua decisão de 

A fim de exercer o direito de retratação, 
deve comunicar-nos (2) a sua decisão de 
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retratação do contrato de forma inequívoca 
(por exemplo, carta enviada por correio, 
fax ou correio eletrónico). Pode utilizar o 
modelo de formulário de retratação em 
anexo, embora não seja obrigatório.

retratação do contrato de forma inequívoca 
(por exemplo, carta, fax ou correio 
eletrónico). Pode utilizar o modelo de 
formulário de retratação em anexo, embora 
a utilização deste não seja obrigatória. (3)

Or. de

Alteração 508
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

Se exercer o seu direito de retratação do 
presente contrato, reembolsar-lhe-emos
todos os pagamentos recebidos, incluindo 
os custos de entrega (com exceção dos 
custos adicionais resultantes da sua opção 
por uma modalidade de entrega diferente 
da modalidade menos onerosa de entrega 
oferecida por nós), sem demora excessiva 
e o mais tardar 14 dias a contar do dia em 
que formos informados da sua decisão de 
retratação do presente contrato. Para 
efeitos desse reembolso, utilizaremos o 
mesmo meio de pagamento que utilizou 
para a transação inicial, salvo acordo 
expresso seu em contrário; em qualquer 
caso, não pagará qualquer taxa adicional 
em resultado desse reembolso. 4

Se exercer o seu direito de retratação do 
presente contrato, todos os pagamentos 
recebidos, incluindo os custos de entrega 
(com exceção dos custos adicionais 
resultantes da sua opção por uma 
modalidade de entrega diferente da 
modalidade menos onerosa de entrega 
oferecida por nós) serão reembolsados.  O 
reembolso será efetuado o mais tardar 14 
dias a contar do dia em que formos 
informados da sua decisão de retratação do 
presente contrato. Para o efeito, 
utilizaremos o mesmo meio de pagamento 
que utilizou para a transação inicial, salvo 
acordo expresso seu em contrário; em 
qualquer caso, não pagará qualquer taxa 
adicional em resultado desse reembolso. 4

Or. de

Justificação

Simplificação.

Alteração 509
Jürgen Creutzmann
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Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 1) – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No caso de um contrato de compra e 
venda: «em que adquiriu, ou um terceiro, 
diferente do transportador e por si 
designado, tenha adquirido, a posse física 
dos bens.»;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 510
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No caso de um contrato em que o 
consumidor encomendou vários bens numa 
única encomenda e os bens são entregues 
separadamente: «em que adquiriu, ou um 
terceiro, diferente do transportador e por si 
designado, tenha adquirido, a posse física 
do último bem.»;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 511
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) No caso de um contrato relativo à 
entrega de um bem constituído por vários 
lotes ou elementos: «em que adquiriu, ou 
um terceiro, diferente do transportador e 
por si designado, tenha adquirido, a posse 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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física do último lote ou elemento.»;

Or. de

Alteração 512
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) No caso de um contrato de entrega 
periódica de bens durante um determinado 
período: «em que adquiriu, ou um terceiro, 
diferente do transportador e por si 
designado, tenha adquirido, a posse física 
do primeiro bem.».

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 513
Jürgen Creutzmann

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se der ao consumidor a possibilidade de 
preencher e apresentar por via eletrónica o 
modelo de formulário de retratação através 
do seu sítio Internet, inserir o seguinte: 
«Dispõe também da possibilidade de 
preencher e apresentar por via eletrónica o 
modelo de formulário de retratação ou 
qualquer outra declaração inequívoca nesse 
sentido através do nosso sítio Internet 
[inserir endereço Internet]. Se fizer uso 
desta possibilidade, enviar-lhe-emos sem 
demora num suporte duradouro (por 
exemplo, por correio eletrónico), um aviso 
de receção do seu pedido de retratação.»

3. Se der ao consumidor a possibilidade de 
preencher e apresentar por via eletrónica o 
modelo de formulário de retratação através 
do seu sítio Internet, inserir o seguinte:
"Dispõe também da possibilidade de 
preencher e apresentar por via eletrónica o 
modelo de formulário de retratação ou 
qualquer outra declaração inequívoca de 
retratação através do nosso sítio Internet 
[inserir endereço Internet]. Se fizer uso 
desta possibilidade, enviar-lhe-emos sem 
demora (por exemplo, por correio 
eletrónico), um aviso de receção do seu 
pedido de retratação.»
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Or. de

Justificação

Torna o texto mais compreensível.

Alteração 514
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 5 – alínea b) – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

Se, num contrato à distância, não se 
oferecer para suportar o custo da devolução 
dos bens e se estes, pela sua natureza, não 
puderem ser devolvidos normalmente pelo 
correio: «Terá de suportar os custos diretos 
da devolução dos bens,___ EUR [inserir o 
montante].»; ou se o custo da devolução 
dos bens não puder ser calculado 
previamente de forma razoável: «Terá de 
suportar o custo direto da devolução dos 
bens. Estes custos são estimados em 
aproximadamente ___ EUR no máximo 
[inserir o montante]»; ou

Se não se oferecer para suportar o custo da 
devolução dos bens e se estes, pela sua 
natureza, não puderem ser devolvidos 
normalmente pelo correio: «Terá de 
suportar os custos diretos da devolução dos 
bens,___ EUR [inserir o montante].»; ou se 
o custo da devolução dos bens não puder 
ser calculado previamente de forma 
razoável: «Terá de suportar o custo direto 
da devolução dos bens. Estes custos são 
estimados em aproximadamente ___ EUR 
no máximo [inserir o montante]»; ou

Or. de

Justificação

Supressão do conceito de „contrato à distância”.

Alteração 515
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1 – n.º 10 – ponto 5 – alínea b) – travessão 4

Texto da Comissão Alteração

Se, num contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial, os bens, pela 
sua natureza, não puderem ser devolvidos 
normalmente pelo correio e tiverem sido 
entregues no domicílio do consumidor no 

Suprimido
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momento da celebração do contrato: 
«Recolheremos os bens a expensas 
nossas.»

Or. de

Alteração 516
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

O profissional deve dar-lhe as informações
essenciais sobre o contrato, por exemplo 
sobre o produto e o seu preço, incluindo 
todas as taxas e impostos, e os respetivos 
contactos. As informações devem ser mais 
detalhadas quando realizar uma compra 
fora do estabelecimento do profissional ou 
se nunca tiver contacto pessoal com o 
profissional, por exemplo se fizer compras 
em linha ou por telefone. Pode ser 
indemnizado se estas informações forem 
incompletas ou erradas.

O vendedor deve prestar-lhe informações 
pormenorizadas sobre as disposições 
essenciais do contrato consigo acordadas, 
por exemplo sobre o produto e o seu preço, 
incluindo todas as taxas e impostos, e os 
respetivos contactos. Pode ser indemnizado 
se estas informações forem incompletas ou 
erradas.

Or. de

Alteração 517
Hans-Peter Mayer, Jürgen Creutzmann, Birgit Collin-Langen

Proposta de regulamento
Anexo II – parágrafo 7

Texto da Comissão Alteração

Na maior parte dos casos, dispõe de 14 
dias para a retratação da compra se tiver 
comprado os bens fora do estabelecimento 
do profissional ou se não o tiver 
contactado pessoalmente até ao momento 
da compra (por exemplo, se tiver feito 
compras em linha ou por telefone). O 

Dispõe de 14 dias para a retratação da 
compra. O profissional deve facultar-lhe as 
informações adequadas e um modelo de 
formulário de retratação  Se o profissional 
o não fizer, pode cancelar o contrato no 
prazo de um ano.
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profissional deve facultar-lhe as 
informações adequadas e um modelo de 
formulário de retratação. Se o profissional 
o não fizer, pode cancelar o contrato no 
prazo de um ano.

Or. de


