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Introdução e resumo

A proposta referente a uma nova directiva global relativa aos direitos dos consumidores
("DDC") representa a alteração de maior alcance na abordagem do direito dos consumidores 
na Europa a ser proposta até à data pela Comissão Europeia. Articula quatro peças existentes 
da legislação comunitária, reunindo-as numa única directiva sobre os direitos dos 
consumidores e aplica o princípio da harmonização integral a este acervo legislativo. Esta 
disposição alargada contrasta com a aplicação actual da harmonização total na legislação 
referente aos consumidores, a qual, à excepção da recentemente introduzida directiva relativa 
às práticas comerciais desleais, é aplicada de uma forma orientada, sendo limitada por sector, 
como no caso da "Directiva Crédito ao Consumo" e da nova directiva relativa à utilização a 
tempo parcial de bens móveis e imóveis ("Directiva Timeshare"), sendo, em ambos os casos, 
acompanhada por um grande número de derrogações.

A Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores (IMCO) decidiu proceder 
a uma análise da avaliação de impacto realizada pela Comissão Europeia, a fim de averiguar 
se a proposta se alicerça em bases sólidas, e decidiu também conduzir uma audição pública 
com peritos e partes interessadas. Dado o elevado volume de argumentos das partes 
interessadas recebidos pela Comissão IMCO, esta criou um processo de consulta em linha 
sobre as questões essenciais, de modo a poder prestar informações estruturadas sobre o seu 
trabalho.

Em resumo, os membros da Comissão IMCO convergem no seu apoio ao duplo objectivo de 
criar um mercado único para os consumidores e as empresas, simplificando as regras a estas 
aplicáveis nos 27 Estados-Membros e assegurando um elevado nível de protecção aos 
consumidores no acesso a bens e serviços. Ao mesmo tempo que se corrobora estes 
objectivos, é importante analisar os efeitos que a proposta teria na prática, incluindo o seu 
impacto sobre os direitos e medidas correctivas ou de reparação existentes, bem como a 
sintonia com as obrigações estipuladas pelo direito nacional. Para obter o apoio público por 
toda a Europa, os benefícios da proposta para todas as partes interessadas teriam de ser 
inequivocamente demonstrados. Nesta perspectiva, nas suas conclusões, o presente 
documento propõe uma série de acções de acompanhamento com a finalidade de apoiar os 
legisladores no sentido de fazer avançar esta proposta.

A proposta da Comissão e os seus objectivos

O duplo objectivo essencial para o mercado interno no domínio dos direitos dos
consumidores será o de assegurar:

(i) que os consumidores, na totalidade dos 27 Estados-Membros, depositem confiança 
num elevado nível de protecção dos consumidores à escala da UE, e

(ii) que as empresas, de menor ou maior dimensão, tenham capacidade para fornecer 
bens e serviços isentos de obstáculos desnecessários, disponibilizando-os aos 
consumidores dos 27 Estados-Membros da União.

Estes objectivos foram confirmados pelos trabalhos do Parlamento Europeu neste domínio, 
nomeadamente na sua resolução de 6 de Fevereiro de 2007, relativa ao Livro Verde sobre a 
revisão do acervo relativo à defesa do consumidor (relatório Patrie).
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A proposta da Comissão referente a uma directiva relativa aos direitos dos consumidores é o 
resultado de uma revisão do acervo em matéria de protecção dos consumidores, lançada em 
2004 para simplificar e completar o quadro regulamentar existente em matéria de protecção
dos consumidores. Em 8 de Outubro de 2008, após um processo de consulta e uma avaliação 
de impacto, a Comissão apresentou uma proposta de directiva relativa aos direitos dos 
consumidores, fundindo as quatro directivas em vigor sobre as cláusulas abusivas nos 
contratos celebrados com os consumidores (93/13/CEE), sobre certos aspectos da venda de 
bens de consumo e das garantias a ela relativas (1999/44/CE), sobre contratos à distância
(97/7/CE) e sobre contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais (85/577/CEE)
numa única directiva "horizontal", que pretende simplificar e actualizar as regras em vigor, 
eliminando incoerências e colmatando lacunas. No entender da Comissão, tais alterações 
melhorariam a confiança dos consumidores e reduziriam a relutância face às transacções 
transfronteiras. A presente proposta complementa a legislação sectorial actualizada e revista, 
já adoptada, relativamente ao timeshare (2008/122/CE) e ao crédito ao consumo
(2008/48/CE).

Na sua avaliação de impacto (SEC 2008/2547), a Comissão Europeia reconhece a existência 
de diversas barreiras de ordem prática e estrutural ao correcto funcionamento do mercado 
interno entre empresas e consumidores ("B2C"), como as barreiras linguísticas e logísticas, 
constituindo, no entanto, a fragmentação jurídica das regras "B2C" um significativo obstáculo 
ao mercado interno e à confiança dos consumidores nas compras transfronteiras. A Comissão 
IMCO convidou a Comissão a apresentar a sua avaliação de impacto de forma mais 
pormenorizada e a reagir a uma série de falhas detectadas na mesma. A Comissão afirma, por 
exemplo, que a fragmentação jurídica representa um considerável obstáculo ao mercado 
interno, não fornecendo, contudo, para além dos dados do inquérito Eurobarómetro de 2008, 
qualquer outra prova para consubstanciar esta asserção. Adicionalmente, ao avaliar o impacto 
económico da proposta, a Comissão apenas leva em conta o impacto dos requisitos em 
matéria de informação. Ora, a avaliação de impacto deveria também demonstrar a totalidade 
dos custos e benefícios da proposta e das opções alternativas, incluindo a extensão/redução do 
período de garantia, a duração do prazo de exercício do direito de resolução, a ordem pela 
qual se pode recorrer às medidas de reparação, a extensão do prazo de exercício do direito de 
resolução relativamente aos contratos celebrados à distância e aos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais, bem como a responsabilidade directa dos produtores. Por 
último, a Comissão não apresentou uma análise suficientemente circunstanciada das 
implicações jurídicas da proposta, não tendo igualmente sido efectuada uma adequada 
avaliação da legislação nacional afectada pela proposta.

Os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade têm, nesta perspectiva, de ser 
objecto de uma melhor tomada em consideração. Haveria que demonstrar cabalmente de que 
modo a proposta proporciona alguma mais-valia aos consumidores para além dos resultados 
que poderiam ser obtidos pela simples actuação individual ou do governo de um Estado-
Membro. Além destes factores, será necessário promover uma maior clareza no seguimento 
da asserção por parte da Comissão de que certos direitos existentes no direito dos contratos a 
nível nacional não fazem parte do âmbito de aplicação da directiva em apreço, mesmo que se 
apliquem a contratos celebrados com os consumidores que se enquadrem neste âmbito (cf. em 
especial a falta de conformidade, na página 5). Se tal asserção estiver correcta, a proposta 



PE423.778v02-00

Tradução Externa 4/8 DT\782960PT.doc

PT

teria um impacto de certa forma menor relativamente à questão da subsidiariedade nos 
domínios afectados. Contudo, a contínua fragmentação do mercado que a manutenção de tais 
direitos implica poria em causa a adequação das medidas para atingir os objectivos da 
proposta. Nesta perspectiva, é igualmente exercida influência na questão da 
proporcionalidade.

Perante este quadro, e embora exista um amplo consenso sobre o elevado nível dos objectivos 
para o mercado interno relativamente aos direitos dos consumidores, diversos aspectos 
essenciais foram equacionados.

Apreciação dos aspectos essenciais da proposta

Nível de harmonização

A proposta estabelece o princípio da harmonização total. Os aspectos harmonizados incidem 
sobre normas em matéria de informação, sobre o direito de resolução relativamente aos 
contratos celebrados à distância e aos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais, sobre 
os direitos dos consumidores especificamente relevantes no âmbito dos contratos de venda e 
das cláusulas contratuais abusivas em contratos celebrados com os consumidores.

No relatório Patrie, o Parlamento Europeu chamou a atenção para o facto de a harmonização 
total não poder dar origem a um declínio do nível de protecção dos consumidores, tendo, 
portanto, exortado a uma harmonização total orientada, isto é uma harmonização total para 
certas disposições serem decididas caso a caso. Adicionalmente, o Parlamento Europeu 
realçou o facto de a harmonização total não poder dar origem a uma diminuição do nível de 
protecção dos consumidores, tal como ocorrido ao abrigo de certas legislações nacionais.

Existem pontos de vista divergentes entre as partes interessadas que foram consultadas 
pela Comissão IMCO. Estas opiniões tendem a polarizar-se, sendo que a comunidade 
empresarial se mostra amplamente a favor e os grupos de consumidores amplamente contra a 
proposta na sua actual formulação. A grande maioria das associações empresariais apoia a 
harmonização total ou a harmonização total orientada, pois entende que esta pode ajudar a 
melhorar o funcionamento do mercado interno e a torná-lo mais competitivo, ao reduzir a 
relutância em efectuar transacções transfronteiras, bem como os encargos administrativos e os 
custos de conformidade suportados pelos comerciantes. A maioria das associações de 
consumidores apoia a harmonização mínima, argumentando que a proposta afecta direitos 
previamente adquiridos que fazem parte do acervo comunitário e que qualquer redução dos 
direitos dos consumidores é inaceitável. Os representantes dos consumidores entendem que os 
efeitos da harmonização total seriam excessivos e desproporcionados face aos objectivos 
enunciados na proposta.

Âmbito de aplicação

A directiva relativa aos direitos dos consumidores incide sobre contratos entre empresas e 
consumidores ("B2C") relativamente à venda de bens e serviços. De um modo geral, todos os 
contratos de venda estão incluídos, isto é as aquisições efectuadas numa loja, as transacções 
à distância ou realizadas fora dos estabelecimentos comerciais. Os serviços financeiros são 
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unicamente cobertos pelas regras referentes a cláusulas contratuais abusivas e as hipotecas ou 
outros créditos imobiliários negociados na casa do consumidor são cobertos pelas regras 
referentes a contratos de venda celebrados fora do estabelecimento comercial. De igual modo, 
apenas as regras referentes a cláusulas contratuais abusivas se aplicam a timeshare e viagens 
organizadas.

Foi suscitada uma série de preocupações específicas relativamente ao âmbito de aplicação da
directiva. Diversos representantes empresariais solicitaram a introdução de uma cláusula 
estipulando claramente que as transacções entre empresas não se encontram cobertas. Os 
fornecedores de empréstimos de pequeno montante aos consumidores aspiravam obter clareza 
por parte da legislação na sua aplicabilidade a montantes inferiores ao limiar estabelecido pela 
"Directiva Crédito ao Consumo". Alguns representantes empresariais manifestaram 
preocupação pelo facto de as disposições da directiva relativamente a contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial se aplicarem a transacções de baixo valor. As organizações 
de consumidores opuseram-se a que os produtos digitais fossem excluídos destas disposições, 
devido a tal equivaler a não proteger a proposta contra a obsolescência. Os empresários do 
sector digital apoiaram, contudo, esta exclusão, afirmando que os produtos objecto de licença
não deveriam ser tratados como os restantes produtos. Partes interessadas, quer das 
organizações de empresários quer de consumidores, lamentaram que as viagens organizadas
tivessem sido excluídas do âmbito de aplicação da directiva.

De um modo geral, as definições propostas para "consumidor" e para "comerciante" foram 
bem recebidas pelas partes interessadas. Procurou-se obter clareza para o tratamento dos 
"usos indiferenciados" por pessoas singulares actuando simultaneamente como consumidores 
privados e como operadores comerciais. Poderão ser introduzidas disposições específicas para 
consumidores vulneráveis ou para organizações sem fins lucrativos. Deverá ser prosseguida a 
análise das definições propostas, dado o seu destacado impacto sobre o âmbito de aplicação 
da legislação comunitária no sector "B2C".

Informação dos consumidores e direito de resolução relativo aos contratos à distância e 
aos contratos celebrados fora do estabelecimento comercial

Para os contratos à distância e os contratos celebrados fora do estabelecimento comercial, o 
direito de resolução foi harmonizado nos catorze dias. A proposta cria igualmente um modelo 
de formulário de resolução. A introdução de método de cálculo harmonizado para o período 
de resolução é, de uma maneira geral, saudada pelas diferentes partes interessadas. Diversas 
organizações de consumidores não deram o seu apoio à introdução do requisito no sentido de 
o consumidor ter de notificar a sua resolução por meio de um suporte duradouro. Alguns 
grupos de consumidores também puseram em causa a lista de excepções ao direito de 
resolução, como, por exemplo, a isenção de serviços que começaram a ser prestados durante o 
período de resolução.

As opiniões divergiram relativamente à extensão do período de informação em caso de falta 
de informação; as organizações empresariais manifestaram preocupação pelas potenciais 
perdas em que poderiam incorrer em consequência da resolução pelos clientes durante o 
período de resolução alargado, ao passo que as organizações de consumidores requeriam a 
aplicação de sanções mais pesadas. 
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Falta de conformidade

A proposta mantém o princípio de responsabilidade do comerciante face ao consumidor por 
um período de dois anos se os bens não estiverem em conformidade com o disposto no 
contrato. Pelo facto de aplicar a harmonização total, a proposta iria implicar a redução do 
período de resolução para alguns Estados-Membros que autorizam um período mais longo, 
seja de seis anos ou indefinido, como em certos casos. Alguns grupos de consumidores 
recearam que a presente resolução pudesse ter como resultado um aumento do número de 
acordos comerciais com "garantia alargada" a serem comercializados aos consumidores. Esta 
questão foi igualmente contemplada num estudo encomendado pela Comissão IMCO, no qual 
se considerava que a reposição da conformidade para os clientes se encontrava limitada na 
prática após o período inicial de seis meses, durante o qual o ónus da prova recai sobre o 
comerciante.

Algumas organizações de consumidores e de empresários solicitaram a introdução, na 
proposta, da responsabilidade directa dos produtores,

A hierarquia de acções de reposição da conformidade, ao dispor dos consumidores em caso de 
falta de conformidade, deu azo a consideráveis comentários. As organizações de 
consumidores opuseram-se fortemente à escolha de medidas de reposição da conformidade, 
postas à disposição dos comerciantes, preferindo que a opção entre reparação, indemnização 
ou substituição seja antes dada aos consumidores.

Muitas partes interessadas de todos os quadrantes mostraram particular preocupação com a 
falta de clareza relativamente à relação entre as disposições totalmente harmonizadas da 
proposta em apreço e as medidas de reposição da conformidade, existentes na lei dos 
contratos dos vários países, tais como o "direito de recusa", no Reino Unido e a "garantie des 
vices cachés" (garantia contra defeitos ocultos), em França. Este aspecto, tal como suscitado 
acima na apreciação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, permanece 
uma questão-chave da proposta, merecendo análise aprofundada.

Cláusulas contratuais abusivas

A presente proposta actualiza as disposições da Directiva 93/13/CEE, aplicando-se às 
cláusulas abusivas que não tenham sido individualmente negociadas, tais como cláusulas-tipo 
dos contratos. A proposta inclui duas listas de cláusulas contratuais consideradas abusivas. O 
anexo II contém uma lista das cláusulas contratuais que em qualquer circunstância se 
presumem abusivas, a "lista negra". O anexo III contém uma lista de cláusulas contratuais 
presumidamente abusivas, salvo prova em contrário pelo comerciante, a "lista cinzenta". 
Estas listas aplicar-se-iam em todos os Estados-Membros e apenas poderiam ser alteradas por
um procedimento de comitologia.

Quer as organizações de consumidores, quer as de empresários manifestaram preocupação 
com a interacção pouco clara entre estas listas totalmente harmonizadas e com a existência 
de divergências na jurisprudência, orientação e práticas jurídicas e administrativas nos 
Estados-Membros. A mesma apreensão foi suscitada no relatório do Parlamento Europeu 
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sobre a transposição e a aplicação da directiva relativa às práticas comerciais desleais, na qual 
é adoptada a mesma abordagem das listas negra e cinzenta harmonizadas. Os grupos de 
consumidores mostraram particular apreensão face à perda de flexibilidade ao nível nacional 
neste domínio. 

Opções alternativas propostas pelas partes interessadas

Na consulta em linha, as partes interessadas foram solicitadas a dar a sua opinião sobre a 
forma como a proposta da Comissão poderia ser melhorada e quais as alternativas, se 
existentes, por estas preferidas. Diversas ideias foram avançadas, sendo estas susceptíveis de 
merecer posterior apreciação e análise. Algumas destas opções têm a ver com as que foram 
consideradas na avaliação de impacto da Comissão, mas dadas as preocupações 
desencadeadas pelas provas fornecidas por essa avaliação e dada a reacção de alguns grupos 
de partes interessadas, tais opções deveriam ainda ser consideradas e aprofundadas. As opções 
são:

- Aplicação da harmonização total, mas com um considerável reforço dos direitos 
dos consumidores, reflectindo as melhores práticas da legislação em todos os 
Estados-Membros, de modo a assegurar que nenhum direito efectivo é perdido 
em qualquer dos casos;

- Aplicação da harmonização mínima, com um considerável reforço dos direitos 
dos consumidores, reflectindo as melhores práticas da legislação em todos os 
Estados-Membros, deste modo proporcionando uma considerável harmonização 
na prática;

- Abordagem mista ou harmonização total orientada apenas para os elementos 
horizontais mais importantes, tais como o cálculo do direito de resolução e 
definições;

- A chamada abordagem "blue button" ("botão azul"), mediante a qual as
disposições da directiva são tornadas acessíveis como se se tratasse de um 28.º 
regime opcional para transacções transfronteiras "B2C", ao qual o consumidor e 
o comerciante podem concordar explicitamente aderir; 

- Adopção da abordagem usada na "Directiva Crédito ao Consumo", combinando a 
harmonização total com considerável flexibilidade dos Estados-Membros nas 
opções regulamentares a que estes possam recorrer; ou

- Manutenção das quatro directivas em vigor, revendo cada uma individualmente, à 
medida das necessidades e dando ênfase ao controlo da sua aplicação, à educação 
dos consumidores e à sensibilização para as questões.

Acção de acompanhamento

O presente documento analisou as questões levantadas pelas partes interessadas, bem como as 
análises efectuadas até à data pela Comissão IMCO no decurso da sua actividade. Está claro 
que existe um consenso apreciável sobre os objectivos de facilitar o acesso das empresas ao 
mercado interno e de assegurar a confiança dos consumidores neste mesmo mercado interno, 
particularmente tendo como pano de fundo a actual crise económica. Subsistem, no entanto, 



PE423.778v02-00

Tradução Externa 8/8 DT\782960PT.doc

PT

questões relevantes em aberto relativamente à melhor forma de atingir, na prática, tais 
objectivos. Daí a necessidade de desenvolver o seguinte trabalho adicional:

- Clarificação da relação entre as disposições totalmente harmonizadas, contidas na 
directiva proposta, e as medidas gerais de reposição da conformidade, disponíveis 
no direito dos contratos a nível nacional;

- Uma análise, efectuada pela Comissão em conjunto com os Estados-Membros, 
dos efeitos práticos da proposta sobre os direitos dos consumidores em cada 
Estado-Membro;

- Esclarecimento da interacção da proposta em estudo com a legislação 
comunitária em vigor, em particular com a directiva relativa às práticas 
comerciais desleais, a directiva relativa ao comércio electrónico, a directiva sobre 
os serviços e o regulamento Roma I e com a proposta de directiva relativa aos 
direitos dos consumidores;

- Uma avaliação ex-post da directiva relativa às práticas comerciais desleais para 
analisar a aplicação da harmonização total numa directiva horizontal abrangente;

- Prossecução do trabalho da Comissão Europeia sobre a avaliação de impacto, de 
modo a analisar plenamente e demonstrar com clareza os benefícios e encargos 
envolvidos pela presente proposta e as abordagens alternativas apresentadas; e

- Um diálogo entre partes interessadas, a apoiar conjuntamente pelo Parlamento 
Europeu e pela Comissão, numa perspectiva de obter consenso sobre as medidas 
necessárias para proporcionar benefícios práticos mútuos, quer para as empresas 
quer para os consumidores.


