
PR\811564PT.doc PE440.128v01-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

2010/2012(INI)

9.4.2010

PROJECTO DE RELATÓRIO
sobre a realização do mercado interno do comércio electrónico
(2010/2012(INI))

Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos Consumidores

Relator: Pablo Arias Echeverría



PE440.128v01-00 2/13 PR\811564PT.doc

PT

PR_INI

ÍNDICE

Página

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU.........................................3

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS...............................................................................................10



PR\811564PT.doc 3/13 PE440.128v01-00

PT

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a realização do mercado interno do comércio electrónico
(2010/2012(INI))

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta os acórdãos do Tribunal de Justiça nos casos Google (Processos apensos
C-236/08 a C-238/08, acórdão de 23 de Março de 2010) e BergSpechte (Processo
C-278/08, acórdão de 25 de Março de 2010) que definem a noção de 'utilizador da 
internet normalmente informado e razoavelmente atento' como sendo o consumidor 
padrão da internet,

– Tendo em conta a sua resolução de 9 de Março de 2010 sobre a protecção dos 
consumidores1,

– Tendo em conta o relatório anual de 2008 da SOLVIT sobre a evolução e resultados da 
rede SOLVIT (SEC(2009)0142), o documento de trabalho da Comissão de 8 de Maio de
2008 sobre um plano de acção relativo a uma abordagem integrada da prestação de 
serviços de assistência no mercado interno aos cidadãos e empresas (SEC(2008)1882) e a 
resolução do Parlamento de 9 de Março de 2010 sobre a SOLVIT2,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 3 de Março de 2010 intitulada
'Europa 2020: estratégia para um crescimento inteligente, sustentável e inclusivo'
(COM(2010)2020),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão de 3 de Dezembro de 2009 
intitulado 'Orientações sobre a implementação/aplicação da Directiva 2005/29/CE 
relativa às práticas comerciais desleais' (SEC(2009)1666),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 22 de Outubro de 2009 sobre o 
comércio electrónico transfronteiras entre empresas e consumidores na UE
(COM(2009)0557),

– Tendo em conta o 'Mystery shopping evaluation of cross-border e-commerce in the EU', 
um estudo realizado por conta da Comissão Europeia, DG SANCO, pela
YouGovPsychonomics e publicado a 20 de Outubro de 2009,

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão de 22 de Setembro de 2009 sobre 
o seguimento nos serviços financeiros a retalho do painel de avaliação dos mercados de 
consumo (SEC(2009)1251),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 7 de Julho de 2009 sobre uma 
metodologia harmonizada para classificar e comunicar queixas e pedidos de informação 
dos consumidores (COM(2009)0346) e o projecto de recomendação da Comissão que a 
acompanha (SEC(2009)0949),

                                               
1 Textos aprovados, P7_TA(2010)0046.
2 Textos aprovados, P7_TA-PROV(2010)0047.
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– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 2 de Julho de 2009 sobre a aplicação do 
acervo relativo à defesa do consumidor (COM(2009)0330),

– Tendo em conta o relatório da Comissão de 2 de Julho de 2009 sobre a aplicação do 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à 
cooperação entre as autoridades nacionais responsáveis pela aplicação da legislação de 
defesa do consumidor (Regulamento relativo á cooperação no domínio da defesa do 
consumidor) (COM(2009)0336),

– Tendo em conta o documento de trabalho da Comissão de 5 de Março de 2009 intitulado
'Relatório sobre o comércio electrónico transfronteiras na UE' (SEC(2009)0283),

– Tendo em conta a sua resolução de 5 de Fevereiro de 2009 sobre o comércio 
internacional e a internet1,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão de 28 de Janeiro de 2009 intitulada
'Acompanhamento dos resultados para os consumidores no mercado único: Segunda 
edição do painel de avaliação dos mercados de consumo' (COM(2009)0025) e do 
documento de trabalho da Comissão que a acompanha intitulado 'Segundo painel de 
avaliação dos mercados de consumo' (SEC(2009)0076), 

– Tendo em conta a sua resolução de 21 de Junho de 2007 sobre a confiança dos 
consumidores no ambiente digital2,

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 20.º da Directiva 2006/123/CE3 de12 de Dezembro de 
2006 relativa aos serviços no mercado interno,

– Tendo em conta a Directiva 2006/114/CE4 do Parlamento Europeu e do Conselho de 12 
de Dezembro de 2006 relativa à publicidade enganosa e comparativa (versão codificada), 

– Tendo em conta as suas resoluções de 23 de Março de 2006 sobre o direito europeu dos 
contratos e a revisão do acervo: o caminho a seguir5 e de 7 de Setembro de 2006 sobre o 
direito europeu dos contratos6,

– Tendo em conta a actual legislação comunitária no domínio da protecção dos 
consumidores, do comércio electrónico e do desenvolvimento da sociedade da 
informação,

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão relativa à revisão do quadro regulamentar 
comunitário das redes e serviços de comunicações electrónicas (COM(2006)0334),

– Tendo em conta o Primeiro Relatório de Aplicação, de 21 de Novembro de 2003, sobre a 
Directiva sobre comércio electrónico (COM(2003)0702,

                                               
1 JO C 67E, de 18.3.2010, p. 112.
2 JO C 146E, de 12.6.2008, p.370.
3 JO L 376, de 27.12.2006, p. 36.
4 JO L 376, de 27/12/2006, p. 21.
5 JO C 292 E, de 1.12.2006, p. 109.
6 JO C 305E, de 14.12.2006, p.247.
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– Tendo em conta a Directiva 2002/65/CE1 do Parlamento Europeu e do Conselho de 23 de 
Setembro de 2002 relativa à comercialização à distância de serviços financeiros prestados 
a consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE do Conselho, 97/7/CE e 98/27/CE,

– Tendo em conta a Lei Modelo da UNCITRAL sobre o comércio electrónico 1996, a Lei 
Modelo da UNCITRAL sobre a assinatura electrónica de 2001 e a Convenção
UNCITRAL sobre a utilização das comunicações electrónicas nos contratos 
internacionais de 20052,

– Tendo em conta o artigo 11.º TFUE, o qual estipula que ‘as exigências em matéria de 
protecção do ambiente devem ser integradas na definição e execução das políticas e 
acções da União, em especial com o objectivo de promover um desenvolvimento 
sustentável’,

– Tendo em conta o artigo 12.º TFUE, o qual estipula que ‘as exigências em matéria de 
defesa dos consumidores serão tomadas em conta na definição e execução das demais 
políticas e acções da União’,

– Tendo em conta o artigo 14.º TFUE e o Protocolo 26 ao mesmo Tratado relativo aos 
serviços de interesse geral,

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

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores (A7-0000/2010),

A. Considerando que a Europa deveria não apenas procurar formas de completar o mercado 
interno do comércio electrónico mas também como o mercado interno poderia ser 
completado pelo comércio electrónico,

B. Considerando que o comércio electrónico é uma força vital da internet e um catalisador 
importante para a realização dos objectivos da estratégia da UE para 2020 no que respeita 
ao mercado interno; considerando que é importante que todos os interessados cooperem 
para superar os obstáculos que permanecem,

C. Considerando que os 500 milhões de consumidores na UE são decisivos para o 
funcionamento eficaz do mercado interno, e têm um papel crucial a desempenhar na 
realização dos objectivos da Agenda de Lisboa de aumento do crescimento, do emprego e 
da concorrência, uma vez que a despesa dos consumidores gera metade da riqueza da UE,

D. Considerando que o Segundo Relatório de Aplicação da Directiva sobre comércio 
electrónico está atrasado desde 2005, ou seja, cinco anos (artigo 21.º da Directiva
2000/31/CE),

E. Considerando que a confiança dos consumidores e empresas europeias no ambiente 
digital é reduzida, e que em certos aspectos do comércio electrónico a Europa está 
atrasada em relação aos Estados Unidos e à Ásia,

F. Considerando que a fragmentação de parte do mercado electrónico na UE põe em perigo 
os direitos estabelecidos no acervo comunitário,

                                               
1 JO L 271, de 9.10.2002, p. 16.
2 http://www.un.or.at/unictral
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G. Considerando que os consumidores e empresas europeias têm pouca segurança jurídica 
no que respeita ao comércio electrónico transfronteiras, e que uma única transacção 
electrónica está sujeita a muitas disposições legais que estabelecem requisitos 
divergentes, o que não proporciona nem às empresas nem aos consumidores regras claras 
e facilmente aplicáveis,

H. Considerando que a dimensão transfronteiras crescente dos mercados de consumo origina 
novos desafios para as autoridades encarregadas da aplicação, que se encontram limitadas 
pelas fronteiras jurisdicionais e pela fragmentação do enquadramento regulamentar,

I. Considerando que os utilizadores do comércio electrónico têm direito a compensação 
quando forem afectados por práticas ilegais, mas que na prática enfrentam barreiras 
substanciais para levarem esses casos a tribunal devido aos elevados custos, 
procedimentos longos e complexos e riscos associados com o litígio, especialmente em 
casos transfronteiras,

J. Considerando que, apesar do potencial das alternativas para a resolução de litígios, esses 
sistemas só são regularmente usados por 5% dos retalhistas, e 40% dos retalhistas
desconhecem as possibilidades de utilização desses instrumentos,

K. Considerando que a uniformização dos mais essenciais direitos dos consumidores, bem 
como dos custos postais e bancários, imposições de direitos de autor, procedimentos IVA 
e práticas de protecção de dados constituiria um grande passo em direcção à criação de 
um mercado único genuíno para as empresas e os consumidores,

L. Considerando que o comércio electrónico encoraja o desenvolvimento de um mercado 
único ecológico através da utilização de tecnologias, normas, etiquetas, produtos e 
serviços ambientais e de baixa emissão de carbono,

Introdução
1. Acolhe favoravelmente a Comunicação da Comissão de 22 de Outubro de 2009 sobre o 

comércio electrónico transfronteiras entre empresas e consumidores na UE; 

2. Apela à Comissão para que harmonize todas as definições neste domínio, reconhecendo 
simultaneamente o bom trabalho já efectuado em domínios relevantes para o comércio 
electrónico;

3. Sublinha a necessidade de uma política activa que permita aos cidadãos e empresas 
beneficiarem integralmente do mercado interno, que ofereça bens de boa qualidade e 
serviços a preços competitivos; considera-o tanto mais essencial na actual crise 
económica como meio de combater as crescentes desigualdades e de proteger os 
consumidores vulneráveis, os grupos de baixos rendimentos e as pequenas e médias 
empresas;
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Contrariar a fragmentação do mercado interno em linha
4. Defende a normalização das informações pré-contratuais no comércio electrónico, 

mantendo embora uma abordagem de harmonização mínima para os contratos face a face 
em sectores específicos, como os serviços de saúde ou os agentes imobiliários;

5. Apela à uniformização de regras e práticas específicas para permitir aos comerciantes à 
distância e aos vendedores directos irem para além das suas fronteiras nacionais nas 
garantias e responsabilidades que oferecem;

6. Solicita à Comissão e aos Estados-Membros que proponham medidas e cheguem a 
acordos respectivamente tendo em vista simplificar e disseminar as obrigações de 
declaração de IVA para o comércio electrónico transfronteiras;

7. Sublinha a necessidade de simplificar e disseminar medidas sobre os resíduos eléctricos e 
electrónicos, a gestão transfronteiras das imposições de direitos de autor sobre suportes 
virgens de comunicação e de registo, e de regras UE sobre as encomendas electrónicas 
transfronteiras ('e-encomendas') para as vendas à distância;

8. Apela à Comissão e aos Estados-Membros para que assegurem a implementação efectiva 
do n.º 2 do artigo 20.º da Directiva "Serviços", e solicita à Comissão que proponha uma 
disposição sobre o acesso aos produtos entregues transfronteiras, na linha desse artigo da 
directiva;

Completar o mercado interno através do comércio electrónico
9. Defende que sejam tomadas medidas a fim de contribuir para um aumento do número de

utilizadores da internet e a melhoria da qualidade, do preço e da velocidade da rede nos 
países e regiões na União que não dispõem de uma conexão de boa qualidade;

10. Requer à Comissão que dê início à formulação de normas europeias para facilitar o 
comércio electrónico transfronteiras, para ultrapassar as variações entre as leis em vigor 
nos diversos Estados-Membros e para remover a obrigação de ter um estabelecimento
físico antes de vender em linha, dado que ambos estes factores impedem os consumidores 
e as pequenas e médias empresas de explorar integralmente o potencial do mercado 
interno no ambiente electrónico;

11. Sublinha a necessidade de rever as regras sobre a distribuição exclusiva e selectiva, a fim 
de reduzir os obstáculos às vendas em linha;

12. Realça a necessidade de tornar a cadeia de fornecimento do comércio electrónico mais 
transparente, de modo a que o consumidor conheça sempre a identidade do fornecedor e 
saiba se este é um intermediário ou o fornecedor final;

13. Apela à Comissão para que estabeleça a exigência, para os empresários que 
voluntariamente utilizem contratos normalizados e termos e condições comerciais gerais 
normalizadas, de realçar as disposições que divirjam dessas regras normalizadas;

14. Solicita à Comissão que alargue as regras que governam os contratos à distância de modo 
a cobrir também os contratos celebrados entre os consumidores e comerciantes
profissionais nos leilões em linha e nos contratos relativos a serviços turísticos (bilhetes 
aéreos, reservas de hotel, aluguer de viaturas, serviços de lazer, etc.) encomendados 
individualmente pela internet;
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15. Solicita à Comissão que clarifique as regras sobre a oferta (directa ou indirecta) de 
serviços utilizando a internet noutros Estados-Membros;

Reforçar a protecção jurídica dos utilizadores no comércio electrónico transfronteiras
16. Defende a introdução do requisito de que seja efectuada uma auditoria externa 

relativamente a certos tipos específicos de serviços electrónicos em que existe uma maior 
necessidade de assegurar que os serviços são completamente seguros, para proteger 
informações e dados pessoais (no caso, por exemplo, da actividade bancária na internet);

17. Considera que é crucial melhorar a vigilância dos mercados, a transparência das regras e 
os mecanismos de aplicação, a fim de criar confiança nos utilizadores, dado que as 
despesas de consumo serão um importante factor na recuperação económica; é de opinião 
que devem ser atribuídos mais recursos às autoridades públicas para investigar e pôr 
termo às práticas comerciais ilegais; apela à Comissão para que crie um sistema de alerta 
precoce europeu, incluindo uma base de dados, para combater actividades fraudulentas no 
mercado digital; solicita à Comissão que actualize o RAPEX (sistema de alerta rápido) 
como necessário;

18. Defende uma harmonização das regras sobre os termos contratuais não equitativos, para 
estabelecer uma cláusula única abrangendo toda a UE sobre a equidade, por forma a 
assegurar que as autoridades e tribunais nacionais sigam os mesmos padrões na avaliação 
das cláusulas contratuais;

19. Apela à criação, em todos os Estados-Membros, de agências independentes de protecção 
dos utilizadores do comércio electrónico, com plenos poderes para instaurar processos 
perante os tribunais nacionais a fim de proteger os interesses dos produtores e dos 
consumidores;

20. Partilha a opinião da Comissão segundo a qual os procedimentos alternativos de 
resolução de litígios (PARL), como a mediação e a arbitragem ou as transacções 
extrajudiciais, podem ser uma opção conveniente e atraente para os consumidores; insta 
os Estados-Membros a encorajarem o desenvolvimento de PARL e de mecanismos de 
recurso colectivo para melhorar o nível da protecção dos consumidores e elevar o grau de 
respeito da legislação; relembra as experiências positivas da SOLVIT e da rede de 
Centros Europeus de Consumidores; apela à criação de um sistema europeu de 
informação do consumidor electrónico que ofereça orientações e informações detalhadas 
sobre os direitos e obrigações no mercado digital; mas sublinha que esses mecanismos 
devem complementar, e não substituir, os meios judiciais ou administrativos; 

21. Realça a necessidade de desenvolver e normalizar regras que ofereçam um elevado nível
de protecção judicial aos menores, e defende o lançamento de campanhas de informação 
para pais, professores e responsáveis a fim de os consciencializar da sua responsabilidade 
na educação das crianças acerca dos riscos da utilização do comércio electrónico e da 
importância da vigilância do uso da internet pelas crianças;

22. Sublinha a necessidade de uma formação e educação adequada dos funcionários públicos 
e das autoridades judiciais no que respeita às regras de protecção dos consumidores da 
UE; 

Uma estratégia de confiança electrónica para aumentar a confiança dos utilizadores do 
comércio electrónico
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23. Reclama instrumentos jurídicos horizontais mais claros e melhorados, e a harmonização
de determinados aspectos do direito contratual aplicável aos consumidores; considera que 
tal deverá incluir outras directivas, como as referentes à venda à distância de serviços 
financeiros e ao comércio electrónico;

24. Está convicto que a confiança dos consumidores pode ser aumentada através de 
autoridades ou signos de confiança europeus que garantam a fiabilidade e qualidade dos 
bens colocados no mercado electrónico transfronteiras; considera que deve ser criada uma 
marca europeia de confiança sustentável;

25. Defende que seja criado um programa de subsídios e que sejam utilizados os 
instrumentos financeiros existentes para projectos destinados a aumentar a confiança dos 
utilizadores no comércio electrónico, incluindo campanhas educativas e de informação e 
projectos que verifiquem na prática os serviços em linha (como as 'compras mistério'); 
sublinha a necessidade de criar um modo de aprendizagem electrónica baseado no 
projecto Dolceta (“Development of On-Line Consumer Education Tools for Adults”);

26. Solicita à Comissão que elabore uma Carta UE de direitos dos utilizadores no domínio 
dos serviços em linha e comércio electrónico, em conformidade com os objectivos da 
Estratégia UE 2020;

°       °

27. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 
aos governos e parlamentos dos Estados-Membros.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Introdução

O comércio electrónico é uma força vital da internet e um catalisador importante para a 
realização dos objectivos da Estratégia UE 2020 para o mercado interno. É importante que 
todos os interessados cooperem para superar os obstáculos que permanecem. 

As lacunas do mercado único tornam-se ainda mais evidentes se olharmos para o comércio 
transfronteiras. A livre circulação de bens na Europa é gravemente prejudicada por conjuntos 
fragmentados de regras nacionais. Os números referentes ao estado do comércio electrónico 
na UE demonstram que em 2009 um consumidor em cada três, na Europa, comprou pelo 
menos um item em linha, mas apenas 7% dos consumidores europeus ousarem fazê-lo noutro 
Estado-Membro. Investigações não públicas por parte da UE sobre práticas de comércio 
electrónico demonstraram que 60% das tentativas dos consumidores para comprar itens 
transfronteiras na UE falham, sendo a transacção ou o envio negados pelo vendedor, embora o 
comprador pudesse poupar pelo menos 10% fazendo uma compra electrónica no estrangeiro 
(mesmo incluindo os custos de envio) em metade dos 11.000 casos investigados.

O Tratado de Lisboa, agora ratificado, com o seu objectivo de harmonizar os processos 
políticos da UE, deverá contribuir para atacar esta fragmentação.

Neste momento de crise económica é mais importante que nunca que a Europa se ocupe 
diligentemente e com esforço na superação destes obstáculos. O mercado único da UE tem 
mais de 500 milhões de consumidores. Mas se entrarmos em linha e tentarmos efectuar 
compras, não damos por isso. Neste momento o mercado único está a decepcionar os 
consumidores, especialmente quando se encontram em linha. O comércio electrónico 
transfronteiras não se está a desenvolver tão rapidamente quanto o comércio electrónico
doméstico devido a algumas armadilhas: 

 Muitos sítios da rede só permitem as compras em linha com um endereço real em
determinado país. Uma análise concluiu que 61% das transacções transfronteiras não 
podem ser completadas devido a os estabelecimentos em linha não servirem o país do 
consumidor. Há que criar incentivos também para os comerciantes. 

 Embora metade dos agregados familiares da UE disponham de uma conexão internet 
de alta velocidade, a falta de confiança dos consumidores ainda os leva a não fazerem 
compras em linha. Outro estudo demonstrou que apenas 12% dos utilizadores da rede 
na UE se sentem seguros ao efectuar transacções na internet. O que é encorajador é 
que existe um forte desejo de beneficiar do mercado único. Um terço dos 
consumidores consideraria a hipótese de comprar em linha de outro país por isso ser 
mais barato ou melhor. Infelizmente, apenas 7% o fazem na realidade. Se dermos aos 
consumidores mais confiança poderemos activar o potencial económico do mercado 
único em linha da Europa, o qual representa mais de100 mil milhões de euros em 
receitas.

 Há uma falta de aplicação efectiva e de mecanismos de recurso, que são essenciais 
para que os mercados funcionem bem. Há grandes diferenças entre os
Estados-Membros que deixam os consumidores insatisfeitos no que respeita à 
resolução de problemas no comércio electrónico transfronteiras.
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Para aumentar a confiança de todos os operadores no mercado do comércio electrónico, 
exige-se uma melhoria rápida da implementação da legislação europeia em benefício de todos 
os consumidores e retalhistas europeus. É vital que os líderes e decisores políticos da União 
Europeia analisem o actual quadro regulamentar sobre acordos de distribuição, regras sobre 
marcas comerciais, serviços e disposições relativas aos consumidores, para se assegurarem 
que estas se encontram actualizadas em linha com o mercado do século XXI, e que promovem 
benefícios tanto para os consumidores como para os vendedores a retalho.

O principal desafio hoje consiste em realizar um verdadeiro mercado único em linha para a 
Europa. Este objectivo só pode ser atingido adaptando a economia da Europa ao mercado 
global competitivo do século XXI. Deve ser criado um mercado europeu forte que permita à
UE competir no mercado global. A Europa tem que dispor de um conjunto coerente de regras 
que promovam a confiança dos consumidores e dos retalhistas, atingindo uma liderança 
europeia global no campo da economia digital. Para este efeito, é importante que existam 
orientações claras para os utilizadores do comércio electrónico, especialmente no que respeita 
às características fundamentais da revelação de informações e de práticas comerciais 
equitativas que as empresas devem prestar, e que os consumidores deveriam esperar no 
contexto do comércio electrónico. 

É importante realizar um esforço significativo para promover o comércio electrónico e 
encorajar os seus utilizadores a terem mais confiança, informando-os acerca dos seus direitos 
e de como os assegurar no domínio do comércio electrónico. 

A Comissão e as autoridades nacionais encarregadas da aplicação devem por conseguinte 
aumentar os seus esforços a fim de alcançar o objectivo de um alto nível de protecção dos 
utilizadores do comércio electrónico, e de dar a esses utilizadores confiança para explorar o 
mercado único em todo o seu potencial. É essencial ao comércio electrónico transfronteiras o 
reforço da vigilância do mercado e dos mecanismos de aplicação, para fomentar a confiança 
dos produtores e dos consumidores. Por sua vez, tal levará a mais despesas por parte dos 
consumidores, que constituirão também um factor crucial para a recuperação económica. 

O relator acolhe favoravelmente as treze recomendações de acções para desenvolver as 
políticas e práticas no domínio do comércio electrónico transfronteiras identificadas na 
Comunicação da Comissão. Seria favorável a uma análise crítica mais profunda sobre o 
possível caminho a seguir nos seis domínios de acção prioritária que se seguem, e que em sua 
opinião são cruciais para aumentar e reforçar o comércio electrónico transfronteiras: 

1. O acesso dos utilizadores à internet na Europa deveria ser reforçado. Para 
poderem comprar em linha, os consumidores devem obter uma variedade qualquer de
acesso de qualidade à rede. Há que realizar certas acções que contribuam para o 
aumento do número de utilizadores na internet e para a melhoria da qualidade e 
velocidade da rede nos países e regiões da União que não dispõem de uma conexão de 
boa qualidade.

2. Há que vencer a fragmentação do mercado em linha. Muitos vendedores criam 
obstáculos aos mercados transnacionais, uma vez que certos serviços não se 
encontram disponíveis em linha para as pessoas de determinadas regiões ou países da 
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União. Por vezes tal deve-se a os consumidores serem redirigidos para as suas redes 
nacionais quando detectam um IP de outro país, e por vezes deve-se apenas a 
recusarem-se a vender a consumidores de determinados países específicos. É portanto
necessário reforçar a aplicação do n.º 2 do artigo 20.º da Directiva Serviços, que 
proíbe a discriminação de clientes com base em questões relativas à nacionalidade ou 
ao local de residência. 

3. Há que superar a fragmentação das regras sobre protecção dos consumidores. A 
aplicação da nova directiva sobre os direitos dos consumidores constituirá um passo 
em frente não apenas no momento da assinatura dos contratos, mas poderá também 
ajudar a superar os problemas que possam surgir entre compradores e vendedores 
quando sujeitos à mesma regulamentação. 

4. É necessário aumentar a confiança dos consumidores quando efectuam 
aquisições em linha. Muitos consumidores não compram em linha porque não 
confiam na segurança deste mercado por várias razões. Alguns podem sentir-se sem 
defesa ao comprar a alguém que na realidade não podem ver, quer por pensarem que 
essas pessoas podem ser enganadoras, quer por pensarem que lhes podem oferecer um 
produto defeituoso, um produto diferente daqueles que estão a ver nos seus ecrãs. A 
fim de aumentar a confiança dos consumidores no mercado em linha, há que tomar 
determinadas medidas:

 Criação e implementação de uma marca europeia de confiança.
 Reforço da vigilância e supervisão da rede.
 É necessário criar campanhas de informação através das quais os consumidores 

possam ser informados dos seus direitos, de que elementos uma rede deve 
dispor para merecer confiança, quais as formas seguras de pagamento, etc..

 Assegurar a protecção dos consumidores no que respeita à segurança e a à 
protecção de dados pessoais.

5. Devem ser desenvolvidas iniciativas para incentivar os empresários a 
comercializar na internet. Muitas empresas não comercializam na internet devido às 
grandes inconveniências que enfrentariam se o fizessem. Certas regras, relacionadas 
com impostos, gestão de resíduos, etc. divergem excessivamente de um mercado 
nacional para outro, o que cria para as empresas uma envolvência complexa, 
dispendiosa e imprevisível. É por esta razão que se torna essencial adoptar propostas 
normativas que incentivem os vendedores a retalho a promover este domínio 
comercial, com as oportunidades que surgirão para os consumidores:

 Simplificar as obrigações de declaração de IVA dos vendedores à distância;
 Melhorar os mecanismos de pagamento utilizados em linha;
 Uniformizar os custos postais e bancários na UE;
 Encontrar soluções práticas para problemas relacionados com pagamentos e 

direitos de propriedade intelectual, de modo a que os fornecedores não tenham 
que pagar os mesmos bens em diferentes países;

 Regular a nível europeu a escala da publicidade através da internet;
 Melhorar os mecanismos de resolução de conflitos entre fornecedores e 

consumidores.
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6. Há que efectuar esforços para garantir a segurança dos menores na utilização da 
rede. Há que regulamentar a nível europeu mecanismos eficazes para garantir a protecção 
dos menores em termos de acesso a conteúdos que lhes sejam prejudiciais, incluindo 
pornografia, aquisição de tabaco ou álcool, apostas na internet, conversas com estranhos e 
utilização de redes sociais.

O relator é de opinião que isto tem a ver com a implementação e adaptação das regras da UE 
existentes para o comércio tradicional ao mercado em linha, a fim de realizar um mercado 
único europeu verdadeiro e completo, pronto a enfrentar os desafios da economia global do 
século XXI.


