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PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a aplicação da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais 
(2013/2116(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a Diretiva 2005/29/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de 
maio de 2005, relativa às práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores 
no mercado interno («Diretiva relativa às práticas comerciais desleais»)1, 

– Tendo em conta o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu intitulado «Primeiro relatório sobre a aplicação da 
Diretiva relativa às práticas comerciais desleais» (COM(2013)0139),

– Tendo em conta a comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu sobre a aplicação da Diretiva relativa às práticas 
comerciais desleais (COM(2013)0138),

– Tendo em conta o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 27 de outubro de 2004, relativo à cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da legislação de defesa do consumidor («regulamento relativo 
à cooperação no domínio da defesa do consumidor»)2, 

– Tendo em conta a Diretiva 98/27/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
maio de 1998, relativa às ações inibitórias em matéria de proteção dos interesses dos 
consumidores3, 

– Tendo em conta a sua Resolução, de 13 de janeiro de 2009, sobre a transposição, 
aplicação e controlo da observância da Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas 
comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno e da Diretiva 
2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa 4, 

– Tendo em conta o estudo intitulado «Transposição e aplicação da diretiva relativa às 
práticas comerciais desleais (2005/29/CE) e da diretiva relativa à publicidade enganosa e 
comparativa (2006/114/CE)», realizado a pedido da sua Comissão do Mercado Interno e 
da Proteção dos Consumidores5, 

– Tendo em conta o artigo 48.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

                                               
1 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
2 JO L 364 de 9.12.2004, p. 1.
3 JO L 166 de 11.6.1998, p. 51.
4 Textos aprovados de 13.1.2009, P6_TA(2009)0008.
5 IP/A/IMCO/NT/2008-16.
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A. Considerando que o consumo é um dos motores de crescimento na União e que, para o 
efeito, os consumidores desempenham um papel essencial na economia europeia;

B. Considerando que a Diretiva 2005/29/CE relativa às práticas comerciais desleais é o 
principal instrumento legislativo da União que regulamenta a publicidade enganosa e 
outras práticas desleais nas transações entre as empresas e os consumidores;

C. Considerando que, através da denominada «cláusula relativa ao mercado interno», a 
diretiva visa assegurar um nível elevado de proteção dos consumidores no conjunto da 
União, ao mesmo tempo que garante às empresas uma segurança jurídica significativa e a 
diminuição dos obstáculos ao comércio transfronteiriço;

D. Considerando que as derrogações temporárias, que permitem aos Estados-Membros 
continuarem a aplicar disposições nacionais mais restritivas ou rigorosas do que as da 
própria diretiva e implementarem cláusulas de harmonização a minima que constam de 
outros instrumentos legislativos da União, expiraram no dia 12 de junho de 2013;

E. Considerando que os Estados-Membros que assim o desejem são livres de alargar a 
aplicação da diretiva às relações entre empresas e que, até à data, somente quatro 
Estados-Membros recorreram a essa opção;

F. Considerando que a Comissão Europeia anunciou que iria propor a breve trecho uma 
revisão da Diretiva 2006/114/CE relativa à publicidade enganosa e comparativa
consagrada às relações entre empresas;

G. Considerando que o desenvolvimento da economia digital e de todas as suas aplicações 
tecnológicas revolucionaram as modalidades de compra e a maneira como as empresas 
publicitam e vendem os bens e os serviços;

1. Sublinha a eficácia do dispositivo legislativo previsto pela diretiva, assim como a sua 
importância para tornar os consumidores e os comerciantes mais confiantes em relação às 
transações dentro do mercado interno, nomeadamente no que diz respeito às transações 
transfronteiriças, e para garantir uma maior segurança jurídica às empresas;

2. Lamenta que, não obstante as disposições da Diretiva 2006/114/CE que visa lutar contra 
as práticas enganosas em matéria de publicidade no domínio das relações entre empresas, 
algumas dessas práticas, tais como «a fraude nos diretórios», ainda persistam; regista a 
intenção da Comissão de propor brevemente uma modificação da Diretiva 2006/114/CE, 
consagrada às relações entre empresas, com vista a melhorar o combate a estas práticas; 
não considera oportuno que o âmbito de aplicação da Diretiva 2005/29/CE, relativa às 
relações entre empresas e consumidores, seja alargado num futuro próximo às relações 
entre empresas; 

3. Considera que um alargamento da lista «negra» do anexo I não se afigura oportuno nesta 
fase; contudo, apela à elaboração por parte da Comissão de uma lista das práticas 
identificadas como desleais pelas autoridades nacionais na aceção dos princípios gerais da 
diretiva com vista a avaliar a eventual oportunidade de um tal alargamento vir a acontecer 
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no futuro;

4. Relembra que, desde 12 de junho de 2013, os Estados-Membros deixaram de poder 
manter as disposições conservadas até essa data a título de derrogações temporárias; por 
conseguinte, insta os Estados-Membros a concretizarem o mais rapidamente possível a 
harmonização com o texto da diretiva;

5. Reitera a importância e o caráter indispensável de uma aplicação integral e de uma 
execução adequada da diretiva por parte dos Estados-Membros;

6. Incentiva a Comissão a continuar a acompanhar atentamente a aplicação da diretiva e, se 
for caso disso, a processar judicialmente os Estados-Membros que infrinjam, que não 
executem ou que não apliquem corretamente a diretiva, em conformidade com o Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia;

7. Reafirma a importância do reforço da cooperação entre as autoridades nacionais 
responsáveis pela aplicação da diretiva; incentiva, neste contexto, a Comissão a efetuar 
uma análise exaustiva do âmbito de aplicação, da eficácia e dos mecanismos de 
funcionamento do regulamento relativo à cooperação no domínio da defesa dos 
consumidores («Regulamento CPC»), como se comprometeu a fazer até ao final de 2014;

8. Insiste na utilidade das operações de «limpeza» realizadas no âmbito do Regulamento 
CPC e insta a Comissão a desenvolver e reforçar estas operações; exorta a Comissão a 
compilar os dados recolhidos, assim como uma lista das ações realizadas pela Comissão e 
pelos Estados-Membros no seguimento destas operações, e a tornar pública a sua análise;

9. Lamenta que, não obstante o atual dispositivo legislativo europeu em matéria de preços 
nos transportes aéreos e a operação de «limpeza» levada a cabo em 2007 no âmbito do 
Regulamento CPC visando os sítios Web de venda de bilhetes de avião, os consumidores 
continuem a ser vítimas de numerosas práticas enganosas neste setor; 

10. Considera que as sanções impostas no seguimento de um incumprimento da diretiva 
nunca deveriam ser inferiores aos benefícios obtidos graças a uma prática considerada 
desleal ou enganosa; recorda aos Estados-Membros que a diretiva prevê que as sanções 
devam ser efetivas, proporcionais e dissuasoras; solicita à Comissão que compile e analise 
os dados sobre as sanções aplicadas pelos Estados-Membros;

11. Acolhe com satisfação a criação por parte da Comissão da base de dados sobre práticas 
comerciais desleais; lamenta que esta apenas esteja disponível em inglês; solicita à 
Comissão que aumente progressivamente o número de línguas em que a base de dados 
está disponível e que promova a sua visibilidade, em especial junto dos agentes 
económicos;

12. Sublinha a importância do documento de orientação elaborado pela Comissão para 
acompanhar a aplicação da diretiva; saúda a intenção da Comissão de proceder à revisão 
deste documento até 2014;

13. Reitera a importância para os consumidores de beneficiarem de vias de recurso eficazes, 
céleres e pouco dispendiosas; solicita, neste contexto, aos Estados-Membros que 
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implementem na íntegra a diretiva sobre os meios alternativos de resolução de litígios e a 
resolução extrajudicial de litígios em linha;

14. Relembra o interesse que os mecanismos de reparação coletiva representam para os 
consumidores; solicita à Comissão que elabore uma proposta legislativa que vise a criação 
de um mecanismo coerente de reparação coletiva a nível europeu, no domínio da proteção 
dos consumidores, aplicável aos processos transfronteiriços; insiste no facto de a 
abordagem da União no domínio das reparações coletivas dever concentrar-se 
prioritariamente nas ações representativas intentadas por entidades reconhecidas a nível 
nacional e basear-se no princípio da adesão voluntária («opt-in»);

15. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho e à Comissão.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A Diretiva 2005/29/CE visa proteger os consumidores contra as práticas comerciais desleais 
das empresas em relação a eles e tornar os consumidores mais confiantes no tocante às 
transações efetuadas no mercado interno, garantindo sempre uma maior segurança jurídica 
para as empresas. 

O relator, embora seja de opinião que as disposições da presente diretiva são satisfatórias e 
não julgue haver necessidade de realizar, neste momento, uma revisão exaustiva do texto, 
considera que é fundamental que os Estados-Membros executem na íntegra e apliquem 
corretamente a diretiva.

Seria pertinente colocar-se a questão da oportunidade de alargamento do âmbito de aplicação 
da diretiva ao setor B2B, nomeadamente para regulamentar o problema das «fraudes nos 
diretórios». A Comissão Europeia considerou, no relatório COM(2013)139, que tal não era a 
melhor opção e o relator partilha dessa opinião:

- A Diretiva 2006/114/CE já inclui no seu âmbito de aplicação a possibilidade de combater 
estas práticas e a Comissão, que anunciou a sua intenção de propor uma revisão deste texto a 
breve trecho, poderá nessa ocasião efetuar as alterações que julgue necessárias para reforçar o 
dispositivo existente. O Parlamento não deixará de desempenhar o seu papel de colegislador 
nessa ocasião.

- Além do mais, os Estados-Membros que assim o desejem podem começar a aplicar a 
Diretiva 2005/29/CE às relações entre empresas, sendo que, até à data, apenas quatro 
Estados-Membros o fizeram. 

Por outro lado, alargar o âmbito de aplicação da diretiva que visa as relações entre as 
empresas e os consumidores às relações entre empresas prejudicaria a clareza do atual 
dispositivo que separa claramente o B2B e o B2C. 

- Por fim, um alargamento da Diretiva 2005/29/CE ao B2B obrigaria as autoridades 
responsáveis pela sua aplicação a tratar também dos casos de B2B (além dos casos de B2C), o 
que poderia causar-lhes problemas na prática. 

Por todas estas razões, o relator, tal como a Comissão Europeia, não considera oportuno 
alargar o âmbito de aplicação da Diretiva 2005/29/CE ao B2B nesta fase. 

Relativamente à necessidade de reforçar a aplicação da diretiva, uma vez que ainda existem 
lacunas, a Comissão deve acompanhar atentamente a aplicação do texto sem hesitar processar 
judicialmente os Estados-Membros que violem, que não executem ou que não apliquem 
corretamente a diretiva, em conformidade com o Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia; 

O relator insiste igualmente na necessidade de reforçar a cooperação entre as autoridades 
nacionais no quadro da rede CPC. A ideia da Comissão de criar formações destinadas a essas 
autoridades e aos agentes do sistema judicial é positiva, devendo as referidas formações visar 
nomeadamente um melhor conhecimento do funcionamento do sistema aplicado nos demais 
Estados-Membros. 
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O relator recorda a importâncias das operações de «limpeza» e solicita que sejam reforçadas. 
Além disso, afigura-se desejável que os dados recolhidos aquando destas operações, assim 
como as ações realizadas na sequência destas operações, sejam tornados públicos.

No entanto, mesmo que exista uma aplicação correta e integral da diretiva por parte dos 
Estados-Membros, o cumprimento desta por parte das empresas só será mais efetivo se 
houver um reforço da prevenção e uma perspetiva inequívoca de virem a ser sancionadas em 
caso de infração. O relator é de opinião que nunca deveria ser possível beneficiar de uma 
prática desleal: as sanções deveriam ser sempre superiores aos benefícios obtidos com essas 
práticas. Para tal, poderia ser útil um diálogo entre as várias autoridades nacionais e um 
diálogo entre estas e a Comissão Europeia sobre as sanções aplicadas às empresas condenadas 
por estas práticas comerciais desleais.

Ainda que o texto propriamente dito da diretiva não pareça ter de ser modificado nesta fase, 
seria oportuno efetuar algumas precisões, sendo que o relator saúda a intenção da Comissão 
Europeia de trabalhar nos próximos meses numa atualização do documento de orientação que 
acompanha a diretiva. 

Esta atualização afigura-se como a ocasião certa para introduzir algumas precisões sobre a 
informação pré-contratual que o vendedor deve fornecer ao consumidor em matéria de 
garantias, assim como sobre as práticas admissíveis em matéria de publicidade relativamente 
ao preço dos transportes aéreos, dois setores importantes do ponto de vista da defesa dos 
consumidores. 

A utilidade da base de dados sobre práticas comerciais desleais é amplamente reconhecida e o 
relator acolhe com satisfação a vontade da CE de a desenvolver. Contudo, o facto de esta só 
poder ser consultada em inglês pode causar problemas a determinadas PME e microempresas. 
A este respeito, afigura-se útil, nomeadamente para as pequenas empresas e microempresas, 
que esta base de dados esteja acessível nas diferentes línguas da UE. 

Por último, é essencial garantir aos consumidores vias de recurso eficazes, céleres e pouco 
dispendiosas. A este respeito, os Estados-Membros devem executar na íntegra a diretiva sobre 
os meios alternativos de resolução de litígios e a resolução extrajudicial de litígios em linha. 

O relator recorda que muitos consumidores hesitam em pedir uma reparação quando o 
montante em causa lhes parece pouco elevado. Para que os consumidores façam valer 
plenamente os seus direitos, é necessário apoiar a criação de um mecanismo de reparação 
coletiva coerente ao nível da União em matéria de defesa dos consumidores, mecanismo esse 
que fosse aplicável aos processos transfronteiriços e que se baseasse no princípio da adesão 
voluntária («opt-in»).

Por fim, o relator insiste na necessidade de sensibilizar mais os consumidores para o apoio 
que tanto as associações de consumidores como a rede de centros europeus dos consumidores 
lhes podem prestar na obtenção de reparação. 


