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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos direitos 
dos consumidores – Capítulos IV a VII
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0614),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C7-0349/2008),

– Tendo em conta a Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, 
intitulada "Consequências da entrada em vigor do Tratado de Lisboa sobre os processos 
decisórios interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do Artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento 
da União Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 16 de Dezembro de 
20091,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Protecção dos 
Consumidores, bem como os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e 
Monetários e da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova em primeira leitura a posição a seguir apresentada;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado em Jornal Oficial. 
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ALTERAÇÕES DO PARLAMENTO

à proposta da Comissão

---------------------------------------------------------

DIRECTIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO

relativa aos direitos dos consumidores

(Texto relevante para efeitos do EEE)

O PARLAMENTO EUROPEU E O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA,

Tendo em conta o Tratado que institui a Comunidade Europeia sobre o Funcionamento da 
União Europeia e, nomeadamente, o seu artigo 95.º 114.º,

Tendo em conta a proposta da Comissão2,

Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu3,

Deliberando nos termos do artigo 251.º do Tratado processo legislativo ordinário4,

Considerando o seguinte:

(...)
(37-A) As principais dificuldades dos consumidores e a principal fonte de litígios com os 

comerciantes dizem respeito à entrega dos bens, nomeadamente quando estes são 
perdidos ou danificados durante o transporte ou quando as entregas são tardias 
ou incompletas. Por conseguinte, é conveniente harmonizar as normas nacionais 
relativas à entrega e as que dizem respeito à transferência dos riscos.

(37-B) Se o comerciante não respeitar a sua obrigação de entrega, o consumidor deve, em 
suporte duradouro, instá-lo a proceder à entrega num prazo de pelo menos sete 
dias e informá-lo da sua intenção de resolver o contrato se a entrega não for 
efectuada. A resolução deve ser considerada válida se este prazo expirar sem que a 
entrega tenha sido efectuada. Sem prejuízo do seu direito a uma indemnização, o 
consumidor deve ter direito ao reembolso de quaisquer somas pagas num prazo de 
sete dias a contar da data da resolução. Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de adoptar ou manter disposições nacionais que prevejam outras 
formas de reparação no caso de a entrega não se efectuar dentro do prazo fixado 
pelo consumidor, a fim de garantir um nível mais elevado de protecção dos 
consumidores. 

                                               
2 JO C , , p.
3 JO C , , p.
4 JO C , , p.
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(38) No contexto das vendas aos consumidores, a entrega de bens pode ter lugar de várias 
maneiras. Só uma norma que possa ser livremente derrogada permitirá a necessária 
flexibilidade para poder considerar essas variações. O consumidor deve ser protegido 
contra qualquer risco de perda ou dano dos bens durante o transporte organizado ou 
efectuado pelo comerciante. A regra introduzida na transferência dos riscos não 
deveria aplicar-se nos casos em que o consumidor adie indevidamente a tomada de 
posse dos bens (por exemplo, quando o consumidor não os for buscar à estação de 
correios no prazo estabelecido). Nessas circunstâncias, após o prazo de entrega 
acordado com o comerciante, o risco de perda ou de deterioração deveria ser 
suportado pelo consumidor.

(39) O comerciante deveria ser responsabilizado perante o consumidor se as mercadorias 
não forem conformes com o estabelecido no contrato. Presume-se que os bens são 
conformes com o estabelecido no contrato se satisfizerem algumas das condições que 
digam principalmente respeito às qualidades dos bens. A qualidade e a execução que 
os consumidores podem razoavelmente esperar dependerão, nomeadamente, do facto 
de os produtos serem novos ou em segunda mão, assim como do tempo previsto de 
vida dos bens. Deve-se presumir que um bem não é conforme com o contrato, se 
não corresponder à encomenda ou se for entregue em menor quantidade. 

(39-A) Em caso de não conformidade do bem com o contrato, os consumidores devem ter 
o direito de obter que os bens sejam tornados conformes com o mesmo sem 
encargos, podendo escolher entre a reparação ou a substituição, ou, se isso não for 
possível, a redução do preço ou a resolução do contrato.

(40) Em primeiro lugar, os consumidores podem exigir do vendedor a reparação ou a 
substituição do bem, a menos que isso se revele impossível ou desproporcionado. A 
desproporção da reparação deve ser determinada objectivamente. São 
desproporcionadas as reparações que imponham custos excessivos em comparação 
com outras soluções; para que os custos sejam considerados excessivos, devem ser 
significativamente mais elevados do que os de outra forma de reparação. Se o bem 
não for conforme com o estabelecido no contrato, o consumidor deveria, em primeiro 
lugar, ter a possibilidade de exigir ao comerciante que, em função do que este prefira, 
repare os bens ou os substitua, salvo se o comerciante provar que tal é ilícito, 
impossível ou implica um esforço desproporcionado da sua parte. O esforço do 
comerciante deveria ser objectivamente determinado, tendo em atenção os custos por 
ele suportados para repor a conformidade do bem, o valor dos bens e a importância 
da referida falta de conformidade. A falta das peças sobressalentes não deveria 
constituir um motivo válido para justificar a impossibilidade de o comerciante repor a 
conformidade do bem num prazo razoável ou sem um esforço desproporcionado.

(41) As medidas tomadas para repor a conformidade do bem não deveriam implicar 
quaisquer encargos para o consumidor, designadamente as despesas de transporte, de 
mão-de-obra e de material, bem como de reposição da conformidade do bem pelo 
próprio consumidor, numa medida razoável. Além disso, o consumidor não deve 
compensar o comerciante pela utilização de bens defeituosos.

(42) Nos casos em que o comerciante tenha recusado ou, por mais de uma vez, não tenha 
conseguido repor a conformidade do bem, o O consumidor deveria poder livremente 
optar por qualquer forma de reparação disponível, se não tiver direito à reparação 
nem à substituição. A recusa do comerciante pode ser explícita ou implícita. A 
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recusa implícita significa que o comerciante não reage ou ignora o pedido dos 
consumidores para repor a conformidade do bem. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de adoptar ou manter disposições nacionais que prevejam a livre 
escolha das formas de reparação, a fim de garantir um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores. Estas medidas devem, contudo, ser absolutamente 
necessárias, proporcionadas e eficazes para a protecção do consumidor. 

(42-A) Quando o comerciante enquanto vendedor final for responsável perante o 
consumidor por um acto ou omissão do produtor, é necessário velar por que o 
comerciante enquanto vendedor final possa ter direito de regresso contra a pessoa 
ou as pessoas responsáveis da cadeia contratual. Para o efeito, a legislação 
nacional dos Estados-Membros deve prever a identidade do responsável, bem como 
o processo e as modalidades. 

(42-B) O consumidor deve beneficiar de um prazo de responsabilização de dois anos em 
caso de falta de conformidade.  Deve beneficiar de uma presunção, refutável a seu 
favor, de que a falta de conformidade que se manifeste no prazo de seis meses após 
a transferência do risco já existia no momento dessa transferência. Os Estados-
Membros devem ter a possibilidade de adoptar ou manter disposições nacionais 
relativas aos prazos para a garantia e à duração da inversão do ónus da prova ou 
que prevejam regras específicas para casos graves de falta de conformidade, que se 
manifestem após o termo do prazo de garantia, a fim de garantir um nível mais 
elevado de protecção dos consumidores. Estas medidas devem, contudo, ser 
absolutamente necessárias, proporcionadas e eficazes para a protecção do 
consumidor. 

(43) A Directiva 1999/44/CE permitiu aos Estados-Membros fixar um período de, pelo 
menos dois meses, no qual o consumidor deve informar o comerciante de qualquer 
falta de conformidade. A divergência entre as disposições de transposição 
determinou a criação de entraves ao comércio. É, pois, imprescindível suprimir esta 
opção legislativa e melhorar a segurança jurídica, obrigando os consumidores a 
informarem o comerciante da falta de conformidade no prazo de dois meses a contar 
da data de constatação.

(44) Alguns comerciantes oferecem garantias comerciais aos consumidores. Para 
assegurar que os consumidores não sejam induzidos em erro, as garantias comerciais 
devem incluir determinadas informações, nomeadamente a duração, o âmbito de 
aplicação territorial, bem como uma declaração de que a referida garantia não afecta 
os direitos dos consumidores no âmbito das disposições nacionais em vigor.

(45) É necessário proteger os consumidores contra as cláusulas contratuais abusivas que 
não tenham sido individualmente negociadas, como as cláusulas-tipo dos contratos. 
As normas relativas a cláusulas contratuais abusivas não deveriam aplicar-se às 
cláusulas que o consumidor tenha aceite no âmbito de uma negociação. A 
possibilidade de escolher entre diferentes cláusulas contratuais redigidas pelo 
comerciante ou por terceiros em nome do comerciante não deveria ser considerada 
uma negociação.

(46) As disposições sobre cláusulas contratuais abusivas não deveriam aplicar-se a 
cláusulas contratuais que, directa ou indirectamente, reflictam disposições 
legislativas ou regulamentares imperativas dos Estados-Membros conformes ao 
direito comunitário. Do mesmo modo, as cláusulas contratuais que reflectem os 
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princípios ou as disposições de convenções internacionais de que os Estados-
Membros ou a Comunidade sejam parte, particularmente na área dos transportes, não 
deveriam estar sujeitas a uma apreciação relativa ao carácter abusivo.

(47) Os contratos celebrados com os consumidores deveriam ser redigidos em termos 
claros e compreensíveis e ser legíveis. Os comerciantes deveriam poder escolher o 
tipo e o tamanho dos caracteres em que as cláusulas contratuais são redigidas. O 
consumidor deveria poder ler as cláusulas antes de celebrar o contrato. Esta 
oportunidade poderia ser-lhe dada através da apresentação das cláusulas, quer a 
pedido do consumidor (para contratos celebrados nos estabelecimentos comerciais), 
quer de outra maneira (por exemplo, através do sítio Internet do comerciante para os 
contratos celebrados à distância) ou anexando-as as cláusulas-tipo à nota de 
encomenda ao documento contratual (para os contratos celebrados fora dos 
estabelecimentos comerciais). O comerciante deveria obter o consentimento expresso 
dos consumidores para qualquer pagamento adicional à obrigação contratual 
principal do comerciante. Não deveria ser possível estabelecer uma presunção de 
consentimento com base na utilização de sistemas de auto-exclusão (opt-out), por 
exemplo, a partir de caixas previamente preenchidas em linha.

(48) Na apreciação da boa fé, deveria ser conferida especial atenção à força das posições 
de negociação das partes, à questão de saber se o consumidor foi induzido a aceitar a 
cláusula e se os bens ou serviços foram vendidos ou fornecidos após encomenda 
especial do consumidor; A exigência de boa fé é cumprida pelo comerciante, quando 
este trate de forma leal e equitativa outra parte, cujos interesses legítimos deve ter em 
conta;

(49) Para efeitos da presente directiva, não deveriam ser objecto de apreciação nem o 
carácter abusivo das cláusulas que descrevem o objecto principal do contrato nem a 
relação qualidade/preço dos produtos ou dos serviços prestados, salvo se as referidas 
cláusulas não cumprirem as exigências de transparência. O objecto principal do 
contrato e a relação qualidade/preço poderiam todavia ser considerados na apreciação 
do carácter abusivo de outras cláusulas. Por exemplo, no caso dos contratos de 
seguros, as cláusulas que definem ou delimitam claramente o risco segurado e o 
compromisso do segurador não deveriam ser objecto de tal apreciação, dado as 
referidas limitações serem tidas em conta no cálculo do prémio pago pelo 
consumidor.

(50) A fim de garantir a segurança jurídica e melhorar o funcionamento do mercado 
interno, a directiva deveria incluir duas listas de cláusulas contratuais abusivas. O 
anexo II contém uma lista de cláusulas contratuais que, em qualquer circunstância, 
deveriam presumir-se abusivas. O anexo III contém uma lista de cláusulas contratuais 
que deveriam presumir-se abusivas salvo prova em contrário do comerciante. Estas 
listas deveriam aplicar-se em todos os Estados-Membros. Os Estados-Membros têm, 
contudo, a possibilidade de aprovar ou manter disposições para considerar um 
maior número de cláusulas contratuais abusivas em todas as circunstâncias ou 
presumivelmente abusivas. Estas medidas devem, contudo, ser absolutamente 
necessárias, proporcionadas e eficazes para a protecção do consumidor.
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(51) As medidas necessárias à execução da presente directiva deveriam ser aprovadas nos 
termos da Decisão 1999/468/CE do Conselho, de 28 de Junho de 1999, que fixa as 
regras de exercício das competências de execução atribuídas à Comissão5.

(52) A Comissão deveria, nomeadamente, poder alterar os anexos II e III sobre cláusulas 
contratuais consideradas ou presumidas abusivas. Atendendo a que têm alcance geral 
e se destinam a alterar elementos não essenciais da presente directiva, essas medidas 
devem ser aprovadas pelo procedimento de regulamentação com controlo previsto no 
artigo 5.º-A da Decisão 1999/468/CE.

(53) A competência da Comissão para alterar os anexos II e III deveria ser utilizada para 
assegurar a aplicação coerente das normas relativas a cláusulas abusivas, devendo os 
referidos anexos passar a incluir cláusulas contratuais consideradas abusivas 
independentemente das circunstâncias ou que devam ser consideradas abusivas salvo 
prova em contrário do comerciante.

(54) Os Estados-Membros são livres de utilizar qualquer conceito do direito dos contratos 
nacional que cumpra o objectivo exigido, a saber, que as cláusulas contratuais 
abusivas não devem ser vinculativas para o consumidor.

(55) Os Estados-Membros deveriam assegurar que as suas autoridades judiciais e os seus 
órgãos administrativos pudessem dispor de meios adequados e eficazes para pôr 
termo à aplicação continuada das cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os 
consumidores.

(56) Em conformidade com o Tratado, a directiva estabelece um elevado nível de defesa 
dos consumidores. Nada na presente directiva impede os comerciantes de 
apresentarem aos consumidores disposições contratuais que permitam uma maior 
protecção que a da presente directiva.

(57) As pessoas ou organizações, que, nos termos da legislação nacional, possuam um 
interesse legítimo em matéria de defesa dos direitos contratuais do consumidor 
deveriam dispor de meios legais que lhes permitissem dar início a acções que 
poderão ser intentadas em tribunal ou apresentadas a um órgão administrativo 
competente para decidir das queixas ou para desencadear as medidas judiciais 
apropriadas.

(58) É imprescindível que os Estados-Membros determinem as sanções aplicáveis à 
violação das disposições da presente directiva e tomem todas as medidas necessárias 
para garantir a sua aplicação. As sanções deverão ser eficazes, proporcionadas e 
dissuasivas.

(59) O consumidor não deve ser privado da protecção conferida pela presente directiva. 
Quando a legislação que rege o contrato for a de um país terceiro, o Regulamento 
(CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I) deve aplicar-se, a fim de determinar se o consumidor 
pode avocar a protecção concedida pela presente directiva.

(60) A Comissão Europeia determinará o meio mais adequado para garantir que, em todos 
os pontos de venda, os consumidores possam ser informados acerca dos respectivos 
direitos.

                                               
5 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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(61) Uma vez que a venda forçada, que consiste em fornecimentos não solicitados de bens 
ou de serviços a consumidores, é proibida pela Directiva 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 e que altera a 
Directiva 84/450/CEE do Conselho, as Directivas 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE e 
o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 de Parlamento Europeu e do Conselho («directiva 
relativa às práticas comerciais desleais»)6 mas não é proposta nenhuma forma de a 
postergar, deve ser introduzida na presente directiva um meio de natureza contratual
que permita afastar o consumidor de qualquer cláusula que, de alguma forma, admita 
fornecimentos não solicitados. A Comissão Europeia determinará o meio mais 
adequado para garantir que, em todos os pontos de venda, os consumidores possam 
ser informados acerca dos respectivos direitos.

(61-A) Deve ser previsto um processo de avaliação recíproca no âmbito do qual os 
Estados-Membros, durante o período de transposição da presente directiva, 
deveriam, em primeiro lugar, examinar a sua legislação, a fim de determinar que 
disposições mais rigorosas e conformes com o Tratado devem ser mantidas ou 
aprovadas no seu sistema jurídico, a fim de garantir um nível mais elevado de 
protecção dos consumidores. Até ao final do período de transposição da presente 
directiva, os Estados-Membros deverão elaborar um relatório sobre os resultados 
desta avaliação. Cada relatório deve ser transmitido a todos os outros 
Estados-Membros e às partes interessadas.  Os Estados-Membros disporão de seis 
meses para apresentar observações sobre estes relatórios. A Comissão deve, o mais 
tardar um ano após o termo do período de transposição da presente directiva e, 
posteriormente, a intervalos de três anos, elaborar um relatório de síntese, 
eventualmente acompanhado de propostas legislativas. A Comissão deve, se 
necessário, apoiar os Estados-Membros na elaboração de uma metodologia 
comum.

(61-B) A fim assegurar um nível elevado de protecção dos consumidores em todos os 
Estados-Membros, as pessoas e organizações com um interesse legítimo na 
protecção dos consumidores devem ser encorajadas a informar os 
Estados-Membros e a Comissão das suas avaliações e a formular recomendações 
não vinculativas, para que estas possam ser tidas em linha de conta no âmbito da 
revisão da presente directiva.

(62) A Directiva 2002/58/CE já abrange as comunicações não solicitadas, garantindo um 
elevado nível de defesa dos consumidores. As correspondentes disposições sobre o 
mesmo assunto do artigo 10.º da Directiva 97/7/CE deveriam ser revogadas.

(63) É pois conveniente rever a presente directiva caso sejam constatados entraves ao 
mercado interno. A revisão poderá dar origem a uma proposta da Comissão para 
alterar a presente directiva, que poderá incluir alterações da demais legislação 
relativa à defesa dos consumidores, reflectindo assim o compromisso assumido pela 
Comissão no âmbito da sua estratégia de política dos consumidores para rever o 
acervo, a fim de alcançar um elevado nível comum de defesa dos consumidores.

(64) As Directivas 85/577/CEE, 93/13/CEE e 97/7/CE e a Directiva 1999/44/CE deveriam 
ser revogadas.

                                               
6 JO L 149 de 11.6.2005, p. 22.
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(65) Atendendo a que os objectivos da presente directiva não podem ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros, e podem, pois, ser mais facilmente alcançados a 
nível comunitário, a Comunidade pode adoptar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do Tratado. Nos termos do 
princípio da proporcionalidade previsto no mesmo artigo, a presente directiva não 
excede o necessário para eliminar os entraves ao mercado interno e para garantir um
elevado nível de defesa dos consumidores.

(66) A presente directiva respeita os direitos fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, em especial, pela Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia,

ADOPTARAM A PRESENTE DIRECTIVA:

(…)

Capítulo IV

Outros direitos dos consumidores específicos dos contratos de vendas

Artigo 21.º
Âmbito de aplicação

1. Este capítulo abrange os contratos de vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do 
artigo 24.°, sempre que o contrato for misto, abarcando tanto bens como serviços, o 
presente capítulo apenas se aplica aos bens. São igualmente considerados contratos de 
venda na acepção da presente directiva

2. O presente capítulo abrange igualmente os contratos para entrega de bens a fabricar ou 
a produzir.

3. O presente capítulo não abrange as peças sobressalentes substituídas pelo comerciante 
quando tenha de sanar a falta de conformidade dos bens através da sua reparação, nos 
termos do artigo 26.°

4. Os Estados-Membros podem decidir não aplicar o O presente capítulo não abrange à 
venda de bens em segunda mão vendidos em hastas públicas.

Artigo 22.º
Entrega

1. Salvo acordo em contrário das partes, o comerciante deve entregar os bens mediante 
transferência da sua posse material ao consumidor ou a terceiro por ele indicado, com 
excepção do transportador, no prazo máximo de 30 dias a contar da data de celebração 
do contrato.

2. Caso o comerciante não cumpra a respectiva obrigação de entrega, o consumidor pode, 
em suporte duradouro, instá-lo a efectuar a entrega dentro de um prazo adaptado às 
circunstância, que não pode ser superior a sete dias, e informá-lo da sua intenção de 
resolver o contrato de venda se a entrega não for efectuada. Se o prazo atrás 
indicado expirar sem que a entrega tenha sido efectuada, considera-se que o 
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consumidor resolveu o contrato de venda. O consumidor que já tenha procedido ao 
pagamento pode, no prazo de sete dias a contar da data de resolução do contrato de 
venda, solicitar o reembolso de quaisquer somas pagas. Tal não afecta o direito do 
consumidor de exigir uma indemnização por danos sofridos.

2-A. Se o comerciante não efectuar a entrega no prazo indicado no n.º 2, os 
Estados-Membros podem aprovar ou manter as disposições nacionais que prevejam 
outras formas de reparação do consumidor. 

Artigo 23.º
Transferência de riscos

1. O risco de perda ou dano dos bens deve ser transferido para o consumidor quando este 
ou um terceiro por ele indicado, com excepção do transportador, adquiriram a posse 
material dos bens.

2. O risco referido no n.º 1 deve ser transferido para o consumidor no momento da 
entrega, conforme acordado pelas partes, se o consumidor ou um terceiro por ele 
indicado, com excepção do transportador, não tomarem medidas razoáveis para 
adquirir a posse material dos bens.

Artigo 24.º
Conformidade com o contrato

1. O comerciante deve tem a obrigação de entregar ao consumidor bens que sejam 
conformes com o contrato de venda.

2. Presume-se que os bens entregues estão em conformidade com o contrato se 
satisfizerem as seguintes condições:

a) Forem conformes com a descrição que deles é feita pelo comerciante vendedor
e possuírem as qualidades do bem que o comerciante tenha apresentado ao 
consumidor como amostra ou modelo;

b) Forem adequados ao uso específico requerido pelo consumidor e do qual tenha 
informado o comerciante aquando da celebração do contrato e que este o tenha 
aceite;

c) Forem adequados às utilizações a que habitualmente se destinam os bens do 
mesmo tipo; ou

d) Apresentarem as qualidades e as prestações habituais de bens do mesmo tipo e 
que o consumidor pode razoavelmente esperar, atendendo à natureza do bem e, 
se for caso disso, às afirmações públicas sobre as suas características concretas 
feitas pelo comerciante, pelo produtor ou pelo seu representante, 
nomeadamente na publicidade ou no rótulo.

3. Não se considera existir falta de conformidade, na acepção do presente artigo, se, no 
momento em que for celebrado o contrato, o consumidor tiver conhecimento dessa 
falta de conformidade ou não puder razoavelmente ignorá-la ou se esta decorrer dos 
materiais fornecidos pelo consumidor.
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4. O comerciante não fica vinculado pelas afirmações públicas a que se refere a alínea d) 
do n.º 2, se provar uma das seguintes situações:

a) Não tinha conhecimento nem podia razoavelmente esperar-se que tivesse 
conhecimento da afirmação em causa,

b) Aquando da celebração do contrato, a afirmação em causa já tinha sido 
corrigida,

c) A decisão de comprar o bem não tinha sido influenciada pela afirmação em 
causa.

5. Qualquer falta de conformidade que resulte de instalação incorrecta dos bens é 
equivalente à considerada falta de conformidade dos bens sempre que a instalação fizer 
parte do contrato de venda dos bens e os bens forem instalados pelo comerciante ou 
sob a sua responsabilidade. O mesmo acontece se os produtos destinados a ser 
montados pelo consumidor forem montados pelo consumidor e se a montagem 
incorrecta for devida a um erro nas instruções da montagem.

Artigo 25.º
Direitos - responsabilidade por falta de conformidade

O comerciante responde perante o consumidor por qualquer falta de conformidade que exista 
no momento em que o risco é transferido para o consumidor.

Artigo 26.º
Reposição da conformidade

1. Como previsto nos n.os 2 a 5, quando Quando os bens não forem conformes com o 
contrato, o consumidor pode

a) obter a reposição da conformidade do bem através de reparação ou de 
substituição, em conformidade com os n.ºs 2, 3 e 5, ou

b) obter uma redução do preço, ou a resolução do contrato de venda, em 
conformidade com os n.ºs 4, 5 e 5-A.

c) Obter a resolução do contrato.

2. Numa primeira fase, o consumidor pode exigir do O comerciante pode repor a 
conformidade através de a reparação ou de a substituição, consoante preferir do bem, 
se tal não for impossível ou desproporcionado.

3. Presume-se que uma das formas de reparação referidas no n.º 2 é desproporcionada 
se implicar para o comerciante custos que, tendo em conta: Quando o comerciante 
provar que a reposição da conformidade através de reparação ou de substituição é 
ilegal, impossível ou implicaria um esforço desproporcionado da sua parte, o 
consumidor pode optar pela redução do preço ou pela resolução do contrato. O esforço 
do comerciante é desproporcionado se impuser custos que, em comparação com a 
redução do preço ou a resolução do contrato, forem considerados excessivos, tendo em 
conta o valor dos bens se não houvesse falta de conformidade, bem como a importância 
da falta de conformidade.

a) o valor que o bem teria se não existisse falta de conformidade,
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b) a importância da falta de conformidade e
c) a possibilidade de a outra forma de reparação (reparação ou substituição) 

ser concretizada sem grave inconveniente para o consumidor,
forem inaceitáveis face a outras formas de reparação (reparação ou substituição).
A reparação ou substituição deve ser realizada dentro de um prazo razoável e sem 
grave inconveniente para o consumidor.  O consumidor só pode resolver o contrato 
se a falta de conformidade não for considerada insignificante.

4. Sem prejuízo do disposto no n.º 5-B, o O consumidor pode exigir uma redução 
adequada do preço ou a rescisão do contrato recorrer a qualquer solução disponível 
prevista pelo n.º 1, sempre que se verifique uma das seguintes situações:

a) O consumidor não tenha direito a reparação nem a substituição O 
comerciante tenha implícita ou explicitamente recusado repor a conformidade 
do bem;

b) O comerciante não tenha reposto a conformidade do bem num prazo razoável;
c) O comerciante tenha tentado repor reposto a conformidade do bem, causando 

um inconveniente significativo para o consumidor.
d) O mesmo defeito tenha voltado a surgir mais de uma vez num curto lapso de 

tempo.
5. A gravidade do inconveniente para o consumidor e a razoabilidade do período necessário 

para o comerciante repor a conformidade são avaliados atendendo à natureza dos bens ou 
do objectivo que presidiu à compra dos bens pelo consumidor, nos termos da alínea b) do 
n.º 2 do artigo 24.º.

5-A. O consumidor não tem direito à resolução do contrato se a falta de conformidade 
for insignificante.

5-B. Os Estados-Membros têm a possibilidade de adoptar ou manter disposições 
nacionais que permitam aos consumidores, em caso de falta de conformidade, 
escolher livremente uma das formas de reparação referidas no n.º 1, a fim de 
garantir um nível mais elevado de protecção dos consumidores. Estas medidas 
devem ser absolutamente necessárias para proteger os consumidores de forma 
adequada e devem ser proporcionadas e eficazes.

Artigo 27.º
Custos e indemnização

1. O consumidor tem direito à reposição da conformidade sem ter de suportar qualquer 
encargo.

1-A. O comerciante reembolsa igualmente os custos da reposição da conformidade do 
bem pelo próprio consumidor, numa medida razoável. 

2. Sem prejuízo das disposições do presente capítulo, o consumidor pode solicitar uma 
indemnização por qualquer dano que ainda não tenha sido sanado nos termos do artigo
26.º.
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Artigo 27.º-A
Direito de regresso

Quando o comerciante enquanto vendedor final for responsável perante o consumidor pela 
falta de conformidade resultante de um acto ou omissão do produtor, de um vendedor 
anterior da mesma cadeia contratual, ou de qualquer outro intermediário, o comerciante 
enquanto vendedor final tem direito de regresso contra a pessoa ou as pessoas responsáveis 
da cadeia contratual. O responsável ou os responsáveis contra quem o comerciante 
enquanto vendedor final tem direito de regresso, bem como as correspondentes acções e 
condições de exercício, são determinados pela legislação nacional.

Artigo 28.º
Prazos e ónus da prova

1. O comerciante é responsável, nos termos do artigo 25.º, quando a falta de 
conformidade se manifestar no prazo de dois anos a contar da data em que o risco tiver 
sido transferido para o consumidor.

2. Quando o comerciante tenha reposto a conformidade através de substituição, é 
considerado responsável nos termos do artigo 25.º se a falta de conformidade se 
manifestar no prazo de dois anos a contar da data em que o consumidor, ou um 
terceiros por ele indicado, adquirir a posse material dos bens substituídos.

3. No caso dos bens em segunda mão, o comerciante e o consumidor podem acordar num 
prazo da responsabilização mais curto, que não pode ser inferior a um ano.

4. A fim de poder beneficiar dos seus direitos nos termos do artigo 25.°, o consumidor 
deve informar o comerciante da falta de conformidade no prazo dois de meses a contar 
da data em que detectar a falta de conformidade.

5. Salvo prova em contrário, qualquer falta de conformidade que se manifeste no prazo de 
seis meses após o risco ter sido transferido para o consumidor, presume-se que existia 
naquele momento, excepto se esta presunção for incompatível com a natureza dos bens 
e a natureza da falta de conformidade.

5-A. Os Estados-Membros têm a possibilidade de adoptar ou manter disposições 
nacionais que garantam um prazo de garantia e uma duração da inversão do ónus 
da prova mais longos no interesse dos consumidores ou que prevejam regras 
específicas para casos graves de falta de conformidade, que se manifestem após o 
termo do prazo de garantia, a fim de garantir um nível mais elevado de protecção 
dos consumidores. Estas medidas devem ser absolutamente necessárias para 
proteger os consumidores de forma adequada e devem ser proporcionadas e 
eficazes.

Artigo 29.º
Garantias comerciais

1. A garantia comercial vincula o garante nas condições estabelecidas na declaração de 
garantia. Na ausência da declaração de garantia, a garantia comercial é vinculativa nas 
condições estabelecidas na sua publicidade.
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2. A declaração de garantia deve ser redigida em termos claros e compreensíveis e ser 
legível. Abrange os seguintes aspectos:

a) Os direitos do consumidor no âmbito da legislação nacional em vigor nos 
termos do artigo 26.º, bem como uma declaração clara de que esses direitos não 
são afectados pela garantia comercial,

b) Os termos da garantia comercial e os requisitos para apresentação de 
reclamações, nomeadamente o prazo, o âmbito territorial e o nome e endereço 
do garante,

c) Sem prejuízo do disposto nos artigos 32.º e 35.º e no anexo III, n.º 1, alínea j), 
a A determinação, quando aplicável, de que a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador subsequente.

3. Se o consumidor o solicitar, o comerciante deve disponibilizar a declaração de garantia 
em suporte duradouro.

4. O incumprimento do disposto nos n.os 2 ou 3 não afecta a validade da garantia.

Capítulo V

Direitos dos consumidores referentes às cláusulas contratuais

Artigo 30
Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo abrange as cláusulas contratuais contidas nos contratos entre 
comerciantes e consumidores que não tenham sido objecto de uma negociação 
individual. Considera-se que uma cláusula contratual não foi objecto de negociação 
individual quando tiver sido pré-redigida e o consumidor não tiver tido, por essa 
razão, a possibilidade de influenciar o seu conteúdo, nomeadamente no âmbito de 
um contrato de adesão. pré-redigidas pelo comerciante ou por terceiros, que o 
consumidor tenha aceite sem ter tido a possibilidade de influenciar o seu conteúdo, 
nomeadamente se as referidas cláusulas contratuais integrarem um contrato de adesão.

2. O facto de o consumidor poder influenciar o conteúdo de certos aspectos de uma 
cláusula contratual ou de uma cláusula específica terem sido objecto de uma 
negociação individual, não posterga a aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais ao resto do contrato, se a apreciação geral permitir concluir que 
se trata de um contrato de adesão.

3. O presente capítulo não abrange as cláusulas contratuais que reflictam disposições 
legislativas ou regulamentares vinculativas imperativas ou disposições ou princípios 
de convenções internacionais, conformes com o direito comunitário nem os 
princípios ou as disposições de convenções internacionais de que os Estados-Membros 
ou a União sejam parte.
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Artigo 31.º
Requisitos de transparência das cláusulas contratuais

1. As cláusulas contratuais devem ser redigidas em termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis.

2. As cláusulas contratuais devem ser disponibilizadas ao consumidor, de modo a 
permitir-lhe familiarizar-se verdadeiramente com elas antes da celebração do contrato, 
tendo em conta os meios de comunicação utilizados.

3. O comerciante deve obter o consentimento expresso do consumidor para qualquer 
pagamento adicional ao previsto relativamente à obrigação contratual principal do 
comerciante. Se o comerciante não obtiver o consentimento expresso do consumidor 
mas o tiver deduzido a partir das opções estabelecidas por defeito que o consumidor 
deve recusar para evitar o pagamento adicional, o consumidor pode solicitar o 
reembolso do referido pagamento.

4. Os Estados-Membros devem abster-se de impor requisitos de apresentação sobre a 
forma como as cláusulas contratuais contidas num contrato celebrado à distância ou 
fora do estabelecimento comercial devem ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor.

Artigo 32.º
Princípios gerais

1. Quando uma Uma cláusula contratual não tenha sido incluída no anexo II ou III, os 
Estados-Membros garantem que é considerada abusiva se, a despeito da exigência de 
boa fé, der origem, em detrimento do consumidor, a um desequilíbrio significativo 
entre os direitos e obrigações das partes decorrentes do contrato.

2. Sem prejuízo dos artigos 34.º e 38.º o carácter abusivo de uma cláusula contratual 
pode ser avaliado em função da natureza dos bens ou serviços que sejam objecto do 
contrato e mediante consideração de todas as circunstâncias que, no momento em que 
aquele foi celebrado, concorreram para a sua celebração, bem como de todas as outras 
cláusulas do contrato, ou de outro contrato de que este dependa. Para avaliar o carácter 
abusivo de uma cláusula contratual, a autoridade nacional competente deve ter 
igualmente em conta a forma como o contrato é redigido e comunicado ao consumidor 
pelo comerciante, nos termos do artigo 31.º.

3. Os n.os 1 e 2 não se aplicam à A avaliação do carácter abusivo das cláusulas 
contratuais não diz respeito nem ao objecto principal do contrato nem à adequação da 
relação entre o preço ou de qualquer pagamento adicional e os bens ou serviços ao 
previsto relativamente à obrigação contratual principal do comerciante, desde que o 
comerciante respeite integralmente o disposto no nos n.ºs 1, 2 e 3 do artigo 31.º.

Artigo 33.º
Ónus da prova

O ónus da prova cabe ao comerciante, sempre que este alegar a negociação individual de uma 
cláusula contratual normalizada.
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Artigo 34.º
Cláusulas contratuais consideradas abusivas em qualquer circunstância

1. Os Estados-Membros devem garantir que as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas abusivas em qualquer circunstância. A referida 
lista de cláusulas contratuais aplica-se em todos os Estados-Membros e apenas pode 
ser alterada nos termos dos artigos 39.º, n.º 2, e 40.º.

1-A. Os Estados-Membros têm a possibilidade de aprovar ou manter disposições para 
considerar um maior número de cláusulas contratuais abusivas em todas as 
circunstâncias. Estas disposições devem ser absolutamente necessárias para 
proteger os consumidores de forma adequada e devem ser proporcionadas e 
eficazes.

Artigo 35.º
Cláusulas contratuais presumivelmente abusivas

1. Os Estados-Membros devem garantir que as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas contratuais são justas ao abrigo do artigo 32.º. A 
referida lista de cláusulas contratuais aplica-se em todos os Estados-Membros e 
apenas pode ser alterada nos termos dos artigos 39.º, n.º 2, e 40.º.

1-A. Os Estados-Membros têm a possibilidade de aprovar ou manter disposições para 
considerar um maior número de cláusulas contratuais presumivelmente abusivas. 
Estas disposições devem ser absolutamente necessárias para proteger os 
consumidores de forma adequada e devem ser proporcionadas e eficazes.

Artigo 36.º
Interpretação das cláusulas contratuais

1. Em caso de dúvida sobre o significado de uma cláusula contratual, prevalece a 
interpretação mais favorável ao consumidor.

2. Este artigo não é aplicável no âmbito dos procedimentos previstos no n.º 2 do artigo 
38.º.

Artigo 37.º
Efeitos das cláusulas contratuais abusivas

As cláusulas contratuais abusivas não vinculam o consumidor. O contrato continua a vincular 
as partes nos mesmos termos se puder existir manter-se em vigor sem as cláusulas abusivas.

Artigo 38.º
Medidas de execução relativas às cláusulas contratuais abusivas

1. Os Estados-Membros devem garantir que, no interesse dos consumidores e dos 
comerciantes concorrentes, existam meios adequados e eficazes para pôr termo à 
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evitar a utilização das cláusulas abusivas por um comerciante nos contratos 
celebrados entre este e os consumidores e comerciantes.

2. Os meios referidos no n.º 1 devem incluir disposições legislativa que permitam a Em 
particular, as pessoas ou organizações que, nos termos da legislação nacional, possuam 
um interesse legítimo na defesa dos consumidores, podem solicitar recorrer aos 
tribunais ou às autoridades administrativas competentes, em conformidade com a 
legislação nacional, para decidir se as pronunciem sobre o carácter abusivo das
cláusulas contratuais redigidas para utilização geral são abusivas e para aplicar os 
meios eficazes para pôr termo à utilização dessas cláusulas.

3. Os Estados-Membros devem permitir que os tribunais ou as autoridades 
administrativas apliquem meios adequados e eficazes para impedir os comerciantes de 
continuarem a utilizar cláusulas que tenham sido consideradas abusivas.

4. Os meios referidos no n.º 2 podem, no respeito das legislações nacionais, ser 
accionados Os Estados-Membros devem garantir que as acções de carácter legal 
previstas no n.ºs 2 e 3 podem ser intentadas, individualmente ou em conjunto, em 
função do direito processual nacional, contra vários comerciantes do mesmo sector 
económico ou respectivas associações que utilizem ou recomendem a utilização das 
mesmas cláusulas contratuais gerais ou de cláusulas similares.

Artigo 39.º
Revisão das cláusulas dos anexos II e III

1. Os Estados-Membros devem notificar à Comissão as cláusulas consideradas abusivas 
pelas autoridades nacionais competentes e aquelas que julgam ser relevantes para 
efeitos de alteração da presente directiva, segundo o consagrado no n.º 2.

2. A Comissão altera os anexos II e III atendendo às notificações recebidas nos termos do 
n.º 1. As referidas medidas, que têm por objecto alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, são adoptadas em conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º

Capítulo VI

Disposições gerais

Artigo 40.º
Comité

1. A Comissão é assistida pelo Comité sobre as Cláusulas Abusivas nos Contratos 
celebrados com os Consumidores (a seguir designado por o «Comité»).

2. Sempre que se faça referência ao presente número, são aplicáveis os n.os 1 a 4 do 
artigo 5.º-A e o artigo 7.º da Decisão 1999/468/CE7, tendo-se em conta o disposto no 
seu artigo 8.º

                                               
7 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23. Decisão com a redacção que lhe foi dada pela Decisão 
2006/512/CE (JO L 200 de 22.7.2006, p. 11).
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Artigo 41.º
Aplicação

1. Os Estados-Membros devem assegurar a existência de meios adequados e eficazes 
para garantir o cumprimento do disposto na presente directiva.

2. Os meios referidos no n.º 1 devem incluir disposições que, nos termos da legislação 
nacional, permitam a um ou mais dos seguintes organismos determinados por essa 
legislação solicitar que os tribunais ou os organismos administrativos competentes 
se pronunciem para garantir a aplicação das disposições nacionais de execução da 
presente directiva:

a) Organismos públicos ou seus representantes;
b) Organizações de consumidores com um interesse legítimo na defesa dos 

consumidores;
c) Organizações profissionais com um interesse legítimo em agir.

Artigo 42.º
Sanções

1. Os Estados-Membros devem estabelecer o regime de sanções aplicáveis à violação 
das disposições nacionais aprovadas para efeitos da presente directiva e tomar as 
medidas necessárias para garantir a sua aplicação. As sanções assim estabelecidas 
devem ser eficazes, proporcionadas e dissuasivas.

2. Os Estados-Membros devem notificar essas disposições à Comissão até à data 
fixada no artigo 46.º, devendo também comunicar de imediato qualquer 
modificação de que sejam objecto.

Artigo 43.º
Carácter imperativo da presente directiva

Se a lei aplicável ao contrato for a lei de um Estado-Membro, os consumidores não podem 
renunciar aos direitos que lhes são conferidos pela presente directiva.

Artigo 44.º
Informação

Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para informar os consumidores das 
disposições nacionais de transposição da presente directiva e, sempre que adequado, 
incentivar os comerciantes e titulares de códigos a informar os consumidores dos seus códigos 
de conduta.

Artigo 45.º
Venda forçada

O consumidor está isento de qualquer contraprestação nos casos de venda forçada de um bem, 
proibida nos termos do n.º 5 do artigo 5.º e do n.º 29 do anexo I da Directiva 2005/29/CE. A 
ausência de resposta do consumidor na sequência da venda forçada não vale como 
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consentimento.

Artigo 46.º
Transposição

1. Os Estados-Membros adoptam e publicam, até [18 meses após a sua entrada em 
vigor], as disposições legislativas, regulamentares e administrativas necessárias para 
dar cumprimento à presente directiva. Os Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto dessas disposições, bem como um quadro de 
correspondência entre essas disposições e a presente directiva.
Os Estados-Membros aplicam essas disposições a partir de [dois anos após a sua 
entrada em vigor].
Quando os Estados-Membros aprovarem essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente directiva ou ser acompanhadas dessa referência aquando da 
publicação oficial.

2. Os Estados-Membros comunicam à Comissão o texto das principais disposições de 
direito nacional que adoptarem no domínio abrangido pela presente directiva.

Artigo 46.º-A
Notificação e avaliação recíproca

1. Os Estados-Membros apresentam à Comissão até [fim do período de transposição] e, 
posteriormente, a intervalos de três anos um relatório que contenha as seguintes 
informações: 

a) O texto dos requisitos adicionais em matéria de informação que os 
Estados-Membros aprovem ou mantenham, em conformidade com os n.ºs 3-B e 3-C 
do artigo 5.º;

b) O texto das disposições nacionais divergentes que os Estados-Membros aprovem 
ou mantenham, em conformidade com o n.º 2-A do artigo 22.º;

c) O texto das disposições nacionais divergentes que os Estados-Membros aprovem 
ou mantenham, em conformidade com o n.º 5-B do artigo 26.º e o n.º 5-A do artigo 
28.º; 

d) O texto das cláusulas contratuais adicionais que os Estados-Membros considerem 
abusivas em qualquer circunstância, em conformidade com o n.º 1-A do artigo 34.º;

e) O texto das cláusulas contratuais adicionais que os Estados-Membros considerem 
presumivelmente abusivas, em conformidade com o n.º 1-A do artigo 35.º;

f) O texto das decisões que se revistam de uma importância fundamental –
acompanhadas das respectivas justificações – que os tribunais, mediadores ou 
autoridades administrativas competentes tomem no domínio que é objecto da 
presente directiva.
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2. Relativamente às informações referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do n.º 1, os 
Estados-Membros indicam de forma detalhada a razão pela qual as disposições 
nacionais divergentes são absolutamente necessárias para proteger adequadamente 
os consumidores e a razão pela qual são proporcionadas e eficazes. O único critério 
para avaliar se uma disposição nacional divergente e eficaz para a protecção dos 
consumidores é, por um lado, a sua facilidade de aplicação e, por outro, a 
argumentação prática e jurídica em processos judiciais concluídos com êxito.

3. A Comissão vela por que os consumidores e os comerciantes tenham facilmente 
acesso às informações referidas nas alíneas d) e e) do n.º 1, por exemplo, num sítio 
Internet.

4. A Comissão transmite os relatórios previstos no n.º 1 aos Estados-Membros, que, no 
prazo de seis meses a contar do acesso aos mesmos, comunicam as suas observações 
sobre cada um dos relatórios. Nesse mesmo período, a Comissão consulta as partes 
interessadas sobre os referidos relatórios.

Artigo 46.º-B
Relatórios de pessoas e organizações de defesa dos consumidores

As pessoas ou organizações que, nos termos da legislação nacional e na acepção do n.º 2 do 
artigo 38.º, possuam um interesse legítimo na defesa dos consumidores, informam a 
Comissão sobre os resultados obtidos no âmbito da avaliação da aplicação e do impacto da 
presente directiva.

Artigo 46.º-C
Relatório da Comissão

Tendo em conta as observações referidas no n.º 4 do artigo 46.º-A e no artigo 46.º-B, a 
Comissão apresenta ao Parlamento Europeu e ao Conselho, até [um ano após o termo do 
período de transposição] e, posteriormente, a intervalos de três anos, um relatório completo 
sobre a aplicação da presente directiva. Esse relatório deve ser acompanhado, se for caso 
disso, de propostas para a adaptação da directiva às evoluções neste domínio.

Capítulo VII
Disposições finais

Artigo 47.º
Revogações

São revogadas as Directivas 85/577/CEE, 93/13/CEE e 97/7/CE e a Directiva 1999/44/CE, 
com as alterações introduzidas pelas directivas que integram a lista do anexo IV.
As remissões para a directiva revogada devem entender-se como feitas para a presente 
directiva e devem ser lidas de acordo com o quadro de correspondência constante do anexo V.
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Artigo 48.º
Revisão

A Comissão procede à revisão da presente directiva, informando o Parlamento Europeu e o 
Conselho o mais tardar [inserir a data que figura do segundo parágrafo do artigo 46.º, n.º1 + 
cinco anos].
Se necessário, a Comissão apresenta novas propostas, de modo a ter em conta as evoluções 
neste domínio. A Comissão pode solicitar informações aos Estados-Membros.

Artigo 49.º
Entrada em vigor

A presente directiva entra em vigor no vigésimo dia seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Artigo 50.º
Destinatários

Os Estados-Membros são os destinatários da presente directiva.
Feito em Bruxelas, em […]

Pelo Parlamento Europeu Pelo Conselho
O Presidente O Presidente
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ANEXO II

CLÁUSULAS CONTRATUAIS CONSIDERADAS ABUSIVAS EM QUAISQUER 
CIRCUNSTÂNCIAS

São consideradas abusivas em quaisquer circunstâncias, as cláusulas contratuais que têm o 
objecto ou efeito seguintes:

a) excluir ou limitar a responsabilidade legal do comerciante em caso de morte de 
um consumidor ou danos corporais que tenha sofrido em resultado de um 
acto ou de uma omissão desse comerciante por morte ou danos corporais 
causados ao consumidor através de acto ou de omissão do referido 
comerciante;

a-A) excluir ou limitar a responsabilidade legal do comerciante em caso de dano 
material sofrido pelo consumidor em resultado de um acto ou de uma 
omissão deliberados ou que constituam uma negligência grave  por parte do 
comerciante;

a-B) conceder ao comerciante um prazo para a resolução de um contrato sem 
termo mais curto do que o concedido ao consumidor;

b) limitar a obrigação do comerciante quanto ao cumprimento dos compromissos 
assumidos pelos seus mandatários ou sujeitar os seus compromissos ao 
cumprimento de uma formalidade específica à verificação de uma 
determinada condição que dependa exclusivamente do comerciante;

c) excluir ou impedir os consumidores de qualquer acção judicial ou do exercício 
de qualquer outro meio de reparação judicial, nomeadamente impondo ao 
consumidor a resolução dos litígios exclusivamente através da via arbitral, que 
não seja regida por disposições de carácter legal, limitando indevidamente os 
meios de prova à sua disposição ou impondo-lhe um ónus da prova que, nos 
termos do direito aplicável, caberia normalmente a outra parte contratante;

c-A) atribuir ao órgão jurisdicional do domicílio do comerciante a competência 
exclusiva para todos os litígios decorrentes de um contrato, a menos que este 
órgão jurisdicional seja igualmente competente para o domicílio do 
consumidor;

c-C) permitir ao comerciante fixar o preço de bens ou serviços que deva ser 
determinado após a celebração do contrato;

d) restringir a prova de que o consumidor dispõe ou impor-lhe o ónus da prova 
que, nos termos da legislação aplicável, incumba ao comerciante;

e) facultar ao comerciante o direito de decidir se o bem entregue ou o serviço 
prestado está em conformidade com as disposições do contrato ou conferir-lhe 
o direito exclusivo de interpretar qualquer cláusula do contrato;

f) permitir ao comerciante resolver ou modificar o contrato devido à introdução 
do euro.
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ANEXO III

CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE SE PRESUMEM ABUSIVAS

1. Presume-se serem abusivas as cláusulas contratuais com o objecto ou efeito 
seguintes:

a) Excluir ou limitar de forma inadequada os direitos do consumidor em relação 
ao comerciante ou a outra parte em caso de não execução total ou parcial ou de 
execução defeituosa inadequada pelo comerciante de qualquer das obrigações 
contratuais, incluindo o direito de o consumidor compensar uma dívida com o 
comerciante através de um crédito que tenha sobre ele;

b) Permitir que o comerciante proceda à retenção de montantes pagos uma soma 
paga pelo consumidor quando este não consiga celebrar ou executar o contrato, 
sem conceder ao consumidor o direito de receber do comerciante uma 
indemnização de montante equivalente ser compensado com o mesmo 
montante se o comerciante não conseguir celebrar ou executar o contrato;

c) Impor ao consumidor que não cumpra as suas obrigações uma indemnização de 
montante desproporcionadamente elevado significativamente superior aos 
danos sofridos pelo comerciante;

d) Permitir ao comerciante resolver o contrato de forma discricionária, não sendo 
o mesmo direito reconhecido ao consumidor, bem como permitir ao 
comerciante reter os montantes pagos a título de prestações por ele ainda não 
realizadas quando é o próprio comerciante que resolve o contrato;

e) Permitir ao comerciante – excepto por motivo grave – resolver um contrato 
sem termo sem aviso prévio razoável, salvo se o consumidor foi responsável 
por um incumprimento grave do contrato;

f) Renovar automaticamente um contrato sujeito a termo caso não haja 
manifestação em contrário da parte do consumidor, quando a data limite 
fixada para comunicar essa vontade de não renovação do contrato por parte 
do consumidor for excessivamente distante da data do termo do contrato ou 
se este pretender resolver o contrato, obrigá-lo a respeitar um prazo de aviso 
prévio excessivamente longo no termo de cada período de renovação;

g) Permitir ao comerciante aumentar o preço acordado com o consumidor 
aquando da celebração do contrato sem dar ao consumidor o direito de resolver 
o contrato se o preço final for excessivamente elevado em relação ao preço 
previsto à data da celebração do contrato;

h) Obrigar o consumidor a cumprir todas as suas obrigações, mesmo que o 
comerciante não tenha cumprido as suas;

i) Prever a possibilidade de o comerciante ceder a sua posição contratual a 
terceiros sem o acordo do consumidor, se essa cessão for susceptível de 
originar uma diminuição das garantias para o consumidor;

j) Restringir o direito de os consumidores revenderem os seus bens, limitando a 
transferibilidade das garantias comerciais apresentadas pelo comerciante;
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k) Autorizar o comerciante a modificar unilateralmente as cláusulas do contrato 
sem razão válida e especificada no mesmo, nomeadamente as características 
do bem ou do serviço; Autorizar o comerciante a modificar unilateralmente as 
cláusulas do contrato, nomeadamente as características do bem ou do serviço;

k-A) Autorizar o profissional a modificar unilateralmente, sem razão válida, as 
características do bem a entregar ou do serviço a fornecer;

l) Alterar unilateralmente as cláusulas contratuais comunicadas ao consumidor 
em suporte duradouro por cláusulas contratuais em formato electrónico que não 
tenham sido aceites pelo consumidor.

l-A) Prever um compromisso vinculativo por parte do consumidor, quando a 
execução das prestações do comerciante está sujeita a uma condição cuja 
realização depende apenas da sua vontade;

l-B) Presumir, de forma irrefutável, a adesão do consumidor a cláusulas que este 
não teve efectivamente oportunidade de conhecer antes da celebração do 
contrato;

2. O n.º 1, alínea e) é aplicável sem prejuízo das cláusulas que permitem ao fornecedor 
de serviços financeiros resolver unilateralmente, sem aviso prévio, no caso de razão 
válida, um contrato sem termo desde que seja imposta ao comerciante a obrigação de 
informar desse facto a ou as outras partes contratantes o mais rapidamente possível.

3. O n.º 1, alínea g) não se aplica a As alínea e), g) e k-A) do n.º 1 não se aplicam a:
a) Transacções relativas a valores mobiliários, instrumentos financeiros e outros 

bens produtos ou serviços cujo preço dependa das flutuações de uma cotação 
ou índice bolsista ou de uma taxa de mercado financeiro que o comerciante não 
controla;

b) Contratos de compra ou de venda de divisas, de cheques de viagem ou de vales 
postais internacionais expressos em divisas;

c) Cláusulas de indexação de preços, desde que as mesmas sejam lícitas e o 
processo de variação do preço nelas esteja explicitamente descrito.

3-A. A alínea g) do n.º 1 é aplicável sem prejuízo das cláusulas de indexação de preços, 
desde que as mesmas sejam lícitas e o processo de variação do preço nelas esteja 
explicitamente descrito.

4. O n.º 1, alínea k) é aplicável sem prejuízo das cláusula não se aplica a:
a) Cláusulas segundo as quais o fornecedor de serviços financeiros se reserva o 

direito de alterar a taxa de juro devida pelo ou ao consumidor ou o montante de 
quaisquer outros encargos relativos a serviços financeiros sem qualquer aviso 
prévio, em caso de razão válida, desde que seja imposta ao comerciante a 
obrigação de informar desse facto a ou as outras partes contratantes o mais 
rapidamente possível, e que estas sejam livres de resolver imediatamente o 
contrato.

b) Transacções relativas a valores mobiliários, instrumentos financeiros e outros 
produtos ou serviços cujo preço dependa das flutuações de uma cotação ou 
índice bolsista ou de uma taxa de mercado financeiro que o comerciante não 
controla
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c) Contratos de compra ou de venda de divisas, de cheques de viagem ou de vales 
postais internacionais expressos em divisas.

d) Cláusulas que permitam ao comerciante alterar unilateralmente as condições de 
um contrato sem termo, desde que seja imposta ao comerciante a obrigação de 
informar desse facto o consumidor em prazo razoável e que o consumidor 
possa resolver o contrato.
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ANEXO IV
Directivas revogadas com a lista das sucessivas alterações

(nos termos do artigo 47.º)
Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de 
Dezembro de 1985, relativa à defesa dos 
consumidores no caso de contratos 
negociados fora dos estabelecimentos 
comerciais

JO L 372 de 31.12.85, p. 31.

Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de 
Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas 
nos contratos celebrados com os 
consumidores.

JO L 95 de 21.04.93, p. 29.

Directiva 97/7/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho
Directiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho
Directiva 2005/29/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho
Directiva 2007/64/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 13 de Novembro 
de 2007

JO L 144 de 04.06.97, p. 19.

JO L 271 de 09.10.02, p. 16.

JO L 149 de 11.6.2005, p. 29.

JO L 319 de 05.12.07, p. 1.

Directiva 1999/44/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho

JO L 171 de 07.07.99, p. 12.

ANEXO IV
QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA

(a inserir posteriormente)


