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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Introdução

A Comissão Europeia propôs, a 11 de outubro de 2011, a aprovação de um regulamento 
relativo a um direito europeu comum da compra e venda (DECCV). O objetivo da presente 
proposta é melhorar o estabelecimento e o funcionamento do mercado interno, promovendo o 
comércio transfronteiriço entre empresas e consumidores. Este objetivo pode ser alcançado 
por meio de um direito europeu comum da compra e venda, isto é, de um conjunto autónomo 
e uniforme de normas que contemplem tanto o direito contratual como as disposições de 
defesa do consumidor, no quadro da venda de bens e conteúdos digitais, que deve ser 
encarado como uma alternativa em termos de regulamentação contratual, a par do direito dos 
contratos de cada um dos Estados-Membros.

Tendo em conta a relevância da proposta legislativa para a proteção dos consumidores no 
mercado interno, o papel da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores 
(IMCO) reveste-se de particular importância. De facto, além de facultar um parecer à 
Comissão dos Assuntos Jurídicos (JURI), competente quanto à matéria de fundo, nos termos 
do artigo 50.º do Regimento do Parlamento Europeu relativo ao «processo de comissões 
associadas», a IMCO detém em muitos domínios competência exclusiva.

Tal como no caso da comissão competente quanto à matéria de fundo, foram nomeados para a 
Comissão IMCO dois correlatores, que trabalharam em estreita cooperação na elaboração do 
parecer (nomeadamente, através de uma audição pública e de instruções para a execução de 
um teste de qualidade à avaliação de impacto da Comissão Europeia). Dadas as diferentes 
abordagens de ambos os correlatores, o presente projeto de parecer inclui dois documentos: 1) 
as alterações conjuntas; e 2) as alterações propostas a título individual, por cada um dos 
correlatores. Em seguida, são brevemente apresentadas as alterações conjuntas. Além disso, 
ambos os relatores expõem as razões que fundamentam a opção de cada um por determinado 
tipo de abordagem.

2. Justificação das alterações conjuntas

Um diploma legislativo que regule os direitos e as obrigações de dois parceiros contratuais 
deve ser o mais claro e preciso possível, em especial, quando se refere aos consumidores, 
devendo ser evitada, tanto quanto possível, qualquer margem para diferentes interpretações. 
Deve igualmente ser assegurada a conformidade com normas já existentes, em particular com 
a diretiva relativa aos direitos dos consumidores. Neste sentido, os correlatores propõem uma 
série de alterações que precisam os conceitos utilizados e os adaptam às definições vigentes. 
São igualmente apresentadas alterações conjuntas em relação à conformidade dos conteúdos 
digitais, à expressão «sem encargos» e à proposta de sanação em caso de resolução do
contrato.

3. Justificação das alterações propostas a título individual:

a) Evelyne Gebhardt
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Irrazoabilidade dos instrumentos facultativos em direito dos consumidores
A correlatora tem sérias dúvidas quanto à adequabilidade da proposta da Comissão. Em 
matéria de direito dos contratos de consumo, dadas as assimetrias de informação, o 
consumidor carece de especial proteção, devendo poder contar com um elevado nível de 
proteção aquando da celebração de contratos de compra e venda. Compete, 
consequentemente, ao legislador europeu, especialmente no domínio das transações 
transfronteiras em linha, o estabelecimento de normas fiáveis através da harmonização das 
disposições jurídicas nacionais. No passado, isto fez-se em grande parte através da Diretiva 
2011/83/UE. Um instrumento facultativo adicional, cuja aplicação dependesse de facto da 
decisão do comerciante, viria complicar a situação jurídica e, sobretudo, piorar as condições 
para os consumidores. A incerteza jurídica a que a introdução de um direito de compra e 
venda facultativo poderia eventualmente dar origem constitui um perigo para o 
funcionamento do mercado interno que deve ser evitado. A correlatora partilha das 
preocupações de numerosos especialistas de que, devido à ausência de jurisprudência, sejam 
necessários muitos anos para que o Tribunal de Justiça Europeu venha a adotar uma decisão 
vinculativa quanto às questões de interpretação relacionadas com o DECCV. Além disso, a 
existência de um instrumento facultativo levaria ao abandono da até agora bem-sucedida via 
da harmonização. 

Crítica à avaliação de impacto da Comissão

A correlatora considera que o cálculo dos custos de transação e os pressupostos relativamente 
à confiança por parte dos consumidores não são convincentes na avaliação de impacto da
Comissão. Não são, por exemplo, tidos em consideração os efeitos da harmonização da 
Diretiva 2011/83/UE recentemente adotada, nem a legislação sobre os mecanismos de 
resolução alternativa de litígios (RAL e ODR). Por proposta da correlatora, foi enviada à
Unidade de AI do Parlamento Europeu por ambas as comissões competentes, JURI e IMCO, 
uma lista de perguntas, com o objetivo de submeter a avaliação de impacto da Comissão a um 
controlo de qualidade. Os resultados foram apresentados na JURI a 22 de janeiro de 2013 e 
justificam, em grande parte, as preocupações da correlatora. As deficiências metodológicas 
reveladas pela análise distorcem de tal forma a pertinência da avaliação de impacto que não 
podem ser compensadas pelo facto de não existir ainda nenhum modelo geral reconhecido 
para o cálculo dos custos de transação.

Harmonização mínima de alguns aspetos da garantia, serviços conexos e conteúdos 
digitais

A correlatora não pode, por conseguinte, apoiar a proposta da Comissão para a adoção de um 
DECCV facultativo. A correlatora defende, no entanto, a necessidade de regras comuns 
europeias no âmbito do direito dos contratos no domínio do consumo. Propõe, por 
conseguinte, como alternativa a um direito da compra e venda de caráter facultativo, que se dê 
continuidade e se complete o processo de harmonização do direito dos contratos da UE no 
domínio do consumo. Após a adoção da Diretiva 2011/83/UE, são poucas as áreas do direito 
dos contratos no domínio do consumo modernizadas pelo presente projeto de diretiva. Dever-
se-ão ter ainda em atenção os desenvolvimentos do comércio em linha, com a inclusão dos 
contratos sobre conteúdos digitais. A correlatora considera, além disso, que, dada a sua íntima 
relação com o contrato de compra e venda, os serviços conexos devem igualmente ser 
incluídos.
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b) Hans-Peter Mayer

Escolha do instrumento e necessidade do instrumento

No seu relatório de iniciativa de 8 de novembro de 2011 sobre a introdução de um direito 
europeu de compra e venda para os seus consumidores e empresas (P7_TA(2011)062), o 
Parlamento Europeu preconizou claramente, no n.º 5, a criação de um instrumento facultativo 
através de um regulamento. A esse respeito, salienta que só um regulamento que estabeleça 
um instrumento facultativo teria, devido ao seu efeito direto, vantagens para as empresas 
(redução dos custos devido ao facto de afastar a necessidade de normas sobre conflitos de 
leis) e para os consumidores (segurança jurídica, confiança, nível elevado de proteção dos 
consumidores). É também a esta conclusão que chega a avaliação de impacto da Comissão de 
11 de outubro de 2011, cuja qualidade e fiabilidade, como revela a avaliação de impacto do 
Parlamento Europeu, não podem ser postas em causa. Na opinião do correlator, trata-se do 
facto de, no comércio em linha, o consumidor não poder comprar em todos os Estados-
Membros, por não haver oferta por parte das empresas ou por esta estar circunscrita a 
determinados Estados-Membros.
Só depois de uma transação em linha ter tido lugar é possível recorrer a mecanismos a 
jusante, como o ODR e o RAL, para a resolução de litígios. Para o correlator, o mais 
importante é que haja uma abertura do mercado. Os dados e os factos revelam que este é um 
dos grandes problemas do mercado interno.
O correlator considera, por conseguinte, que a abordagem a adotar terá de ser a de uma maior 
abertura do mercado interno através de um novo instrumento, permitindo, tanto aos 
consumidores como às empresas, comprar e vender a nível transfronteiras de uma forma fácil, 
rápida e barata.

Conteúdo do instrumento:
O objetivo das propostas do correlator é conseguir um texto simples e claro. É, em sua 
opinião, sobretudo importante que o diploma legislativo assegure um equilíbrio adequado 
entre os direitos dos consumidores e os das empresas. 
A proposta proporciona um elevado nível de proteção dos consumidores, que ultrapassa, em 
muitos casos, a proteção dos consumidores ao nível de cada Estado-Membro. Haverá, por 
conseguinte, vantagens não só para as empresas, que poderão atuar mais facilmente em 
diversos mercados europeus, mas também para os consumidores, que passarão a gozar de um 
nível de proteção mais elevado. O correlator está convicto de que o instrumento facultativo 
acabará por se impor a longo prazo, conduzindo a uma revitalização positiva do mercado 
interno, no interesse tanto dos consumidores como das empresas.

O correlator considera ainda que não devem ser exagerados os deveres de informação. As 
referências a outras normas já existentes geram confusão e deveriam ser mais bem 
formuladas. Para uma maior simplificação da proposta, o relator sugere a supressão dos 
termos «fornecedor», «utilizador», «prestador de serviços» e «cliente», considerando 
suficiente a designação das partes como «comprador» e «vendedor», tanto no caso da venda 
de bens como no do fornecimento de conteúdos digitais de qualquer tipo ou ainda da 
prestação de serviços conexos. Com estas alterações, será possível simplificar cerca de 
40 normas.
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O relator defende a concretização da proposta da Comissão. Em sua opinião, trata-se 
sobretudo de precisar normas e evitar termos jurídicos indefinidos, assim como a consequente 
insegurança jurídica. O facto de no final, em casos isolados, poder vir a ser necessário 
recorrer ao TJUE não constituiria um caso excecional. O relator considera, porém, que, com 
as alterações pretendidas, essa eventualidade será substancialmente reduzida.

O correlator considera que a proposta da JURI no sentido de limitar o âmbito de aplicação dos 
contratos em linha e à distância constitui um bom compromisso, que deve ser explorado 
através de um novo procedimento da IMCO.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão dos 
Assuntos Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Uma pessoa deve igualmente ser 
considerada consumidor se o contrato for 
celebrado para fins relacionados em parte 
com a atividade comercial da pessoa e em 
parte à margem dessa atividade (contratos 
com dupla finalidade) e se o objetivo da 
atividade for tão limitado que não seja 
predominante no contexto global do 
contrato.

Or. de

Justificação

Retoma o considerando 17 da diretiva relativa aos direitos dos consumidores.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)
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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, nos contratos, atue, incluindo através 
de outra pessoa que atue em seu nome ou 
por sua conta, no âmbito da sua atividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

Or. de

Alteração 3
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) «Consumidor», qualquer pessoa 
singular que atue com fins que não se 
incluam no âmbito da sua atividade 
comercial, empresarial, artesanal ou 
profissional;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(h) «Bens», qualquer objeto móvel 
corpóreo, excluindo:

(h) «Bem», qualquer objeto móvel 
corpóreo, com exceção dos objetos 
vendidos através de penhora ou qualquer 
outra forma de execução judicial; a água, 
o gás e a eletricidade são considerados 
«bens» quando forem postos à venda em 
volume limitado ou em quantidade 
determinada;
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Or. de

Justificação

A definição deve ser consentânea com a da diretiva relativa aos direitos dos consumidores, 
nomeadamente no que diz respeito à sequência dos bens enumerados.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) a eletricidade e o gás natural; e Suprimido

Or. de

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a água e outros tipos de gás, salvo se 
forem postos à venda em volume limitado 
ou em quantidade determinada;

Suprimido

Or. de

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea m) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(m) «Serviços conexos», qualquer serviço 
associado ao bem ou ao conteúdo digital, 
nomeadamente a instalação, manutenção, 
reparação ou qualquer outra forma de 
alteração, prestado pelo vendedor do bem 
ou pelo fornecedor do conteúdo digital por 
força do contrato de compra e venda, do 
contrato de fornecimento de conteúdos 
digitais ou de um contrato de prestação de 

(m) «Serviços conexos», qualquer serviço 
associado ao bem ou ao conteúdo digital, 
nomeadamente a instalação, manutenção, 
reparação ou qualquer outra forma de 
alteração, prestado pelo vendedor do bem 
ou pelo fornecedor do conteúdo digital por 
força do contrato de compra e venda, do 
contrato de fornecimento de conteúdos 
digitais ou de um contrato de prestação de 
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serviços conexos distinto, que tenha sido 
celebrado ao mesmo tempo que o contrato 
de compra e venda ou de fornecimento de 
conteúdos digitais; exclui-se os serviços:

serviços conexos distinto, que tenha sido 
celebrado ao mesmo tempo que, ou no 
quadro do, o contrato de compra e venda 
ou de fornecimento de conteúdos digitais; 
exclui-se os serviços:

Or. de

Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

(n) «Prestador de serviços», qualquer
vendedor de bens ou fornecedor de 
conteúdos digitais que se comprometa a 
fornecer ao cliente um serviço relacionado 
com esses bens ou conteúdos digitais;

(n) «Prestador de serviços», qualquer
profissional que se comprometa a fornecer 
um serviço conexo;

Or. de

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

(s) «Garantia comercial», qualquer 
compromisso assumido por um
profissional ou produtor perante o 
consumidor, para além das obrigações
jurídicas que lhe incumbem por força do 
artigo 106.º em caso de falta de 
conformidade, de reembolsar o preço pago, 
substituir, reparar ou assegurar a 
manutenção de um bem ou conteúdo 
digital, caso este não seja conforme com as 
especificações ou qualquer outro elemento 
não relacionado com a conformidade 
estabelecidos na declaração de garantia ou 
na respetiva publicidade divulgada 
aquando ou antes da celebração do 
contrato;

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

Justificação

A definição deve ser consentânea com a da diretiva relativa aos direitos dos consumidores.

Alteração 10
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea s-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(s-A) «Reparação», a recuperação ou 
reposição do bem ou do conteúdo digital, 
se o seu estado não estiver em 
conformidade com o contrato; 

Or. de

Alteração 11
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea s-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(s-B) «Produtor», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que produza ou 
mande produzir bens ou conteúdos 
digitais, qualquer importador de bens ou 
conteúdos digitais no território da União 
Europeia ou qualquer outra pessoa que se 
apresente como produtor através da 
indicação do seu nome, marca ou outro 
sinal identificador nos bens ou conteúdos 
digitais;

Or. de

Justificação

Definição constante da Diretiva 1999/44/CE sobre a venda de bens de consumo.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea t)
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Texto da Comissão Alteração

(t) «Suporte duradouro», qualquer
instrumento que possibilite a uma parte 
armazenar informações que lhe sejam 
pessoalmente dirigidas, de uma forma que, 
no futuro, lhe permita aceder às mesmas 
durante um período de tempo adaptado aos 
fins a que as informações se destinam e 
que possibilite a reprodução inalterada das 
informações armazenadas;

(t) «Suporte duradouro», qualquer 
instrumento que possibilite ao consumidor 
ou ao profissional armazenar informações 
que lhe sejam dirigidas, de uma forma que, 
no futuro, lhe permita aceder às mesmas 
durante um período de tempo adaptado aos 
fins a que as informações se destinam e 
que possibilite a reprodução inalterada das 
informações armazenadas;

Or. de

Justificação

A definição deve ser consentânea com a da diretiva relativa aos direitos dos consumidores. A 
palavra «pessoalmente» deve ser, em qualquer caso, suprimida, caso contrário poder-se-ia 
concluir que se trata sempre de informações fornecidas a uma das partes.

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea y-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(y-A) «Reposição sem encargos», os 
custos necessários à recuperação ou 
reposição dos bens em conformidade com 
o contrato, designadamente os custos de 
envio, mão de obra e materiais.

Or. de

Alteração 14
Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 105 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que os conteúdos digitais devam 
ser atualizados posteriormente pelo 
profissional, este deve assegurar que 
continuam a estar em conformidade com o 

4. Sempre que os conteúdos digitais devam 
ser atualizados posteriormente ou 
fornecidos em componentes separados 
pelo profissional, este deve assegurar que 
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contrato durante toda a duração do mesmo. continuam a estar em conformidade com o 
contrato durante toda a duração do mesmo.

Or. de

Alteração 15
Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 109 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de


