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PR_COD_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no 
projecto de acto).

Alterações a um projecto de acto

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projecto de acto 
são assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do projecto de acto que se propõe 
sejam corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um acto existente, que o 
projecto de acto pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta 
linhas, que identificam, respectivamente, o acto existente e a disposição 
visada do acto em causa. As partes transcritas de uma disposição de um acto 
existente que o Parlamento pretende alterar, sem que o projecto de acto o 
tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a 
esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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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
(COM(2008)0614 – C7-0349/2008 – 2008/0196(COD))

(Processo de co-decisão: 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 
procedimentos de tomada de decisão interinstitucionais em curso" (COM(2009)0665),

– Tendo em conta o n.º 3 do artigo 294.º e o artigo 114.º do Tratado FUE,

– 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 e os pareceres da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários, bem 
como da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2010),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

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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Alteração 1

Proposta de directiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A nova definição de contrato à 
distância deveria abranger todos os casos 
em que os contratos de vendas e de 
prestação de serviços são celebrados
exclusivamente através de um ou mais 
meios de comunicação à distância (por 
correspondência, Internet, telefone ou fax). 
Deste modo seriam criadas condições de 
concorrência iguais para todos os 
comerciantes que efectuem transacções à 
distância. Além disso, seria melhorada a 
segurança jurídica em comparação com a 
actual definição, que implica a existência 
de sistemas organizados de vendas à 
distância geridos pelo comerciante 
aquando da celebração do contrato.

(12) A nova definição de contrato à 
distância deveria abranger todos os casos 
em que os contratos de fornecimento de 
bens ou de prestação de serviços são 
celebrados sem a presença física 
simultânea das partes e exclusivamente 
através de um ou mais meios de 
comunicação à distância (por encomenda 
via correio electrónico, Internet, telefone 
ou fax). Deste modo seriam criadas 
condições de concorrência iguais para 
todos os comerciantes que efectuem 
transacções à distância. 

Or. de

Alteração 2

Proposta de directiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) As circunstâncias específicas em que a 
oferta foi feita ou o contrato negociado não 
deveriam ser relevantes para a definição do 
contrato à distância. O facto de o 
comerciante ser um vendedor à distância 
ocasional ou utilizar um sistema 
organizado por terceiros, como uma 
plataforma em linha, não deveria privar os 
consumidores da protecção a que têm 
direito. Do mesmo modo, uma transacção 
negociada directamente entre o 

(13) As circunstâncias específicas em que a 
oferta foi feita ou o contrato negociado não 
deveriam ser relevantes para a definição do 
contrato à distância. O facto de o 
comerciante utilizar um sistema organizado 
por terceiros, como uma plataforma em 
linha, não deveria privar os consumidores 
da protecção a que têm direito. Do mesmo 
modo, uma transacção negociada 
directamente entre o comerciante e o 
consumidor fora do estabelecimento 
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comerciante e o consumidor fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
considerada um contrato à distância, se a 
celebração do contrato tiver sido feita 
exclusivamente através de meios de 
comunicação à distância, como a Internet 
ou o telefone. Uma definição mais simples 
de contrato à distância poderia melhorar a 
segurança jurídica dos comerciantes e a sua 
protecção face à concorrência desleal.

comercial deveria ser considerada um 
contrato à distância, se a celebração do 
contrato tiver sido feita exclusivamente 
através de meios de comunicação à 
distância, como a Internet ou o telefone. 
Uma definição mais simples de contrato à 
distância poderia melhorar a segurança 
jurídica dos comerciantes e a sua protecção 
face à concorrência desleal.

Or. de

Alteração 3

Proposta de directiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, os consumidores estão sujeitos 
a uma pressão psicológica, 
independentemente de terem ou não 
solicitado a visita do comerciante. Além 
disso, a fim de impedir a evasão legal, se 
os consumidores forem contactados fora 
dos estabelecimentos comerciais, por 
exemplo, se o contrato for negociado no 
domicílio dos consumidores, mas 
celebrado numa loja, deveria considerar-se 
o contrato como celebrado fora do 
estabelecimento comercial.

(14) Um contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial deveria ser 
definido como um contrato celebrado com 
a presença física simultânea do
comerciante e do consumidor fora do 
estabelecimento comercial, por exemplo na 
casa ou no local de trabalho do 
consumidor. No âmbito da celebração dos 
contratos fora dos estabelecimentos 
comerciais, existe, temporariamente, uma 
situação especial para os consumidores, 
diversa da que é vivida num 
estabelecimento, por exemplo em termos 
psicológicos e de comparação de preços e 
de bens; nestes casos, é irrelevante terem 
ou não solicitado a visita do comerciante. 
Além disso, a fim de impedir a evasão 
legal, se os consumidores forem 
contactados fora dos estabelecimentos 
comerciais, por exemplo, se o contrato for 
negociado no domicílio dos consumidores, 
mas celebrado numa loja, deveria 
considerar-se o contrato como celebrado 
fora do estabelecimento comercial.

Or. de
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Alteração 4

Proposta de directiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Na definição de suporte duradouro
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, CD-
ROM, DVD, cartões de memória e o disco 
duro do computador do consumidor onde 
estejam armazenados o correio electrónico 
ou ficheiros pdf.

(16) Entre os suportes duradouros
deveriam ser incluídos, em especial, 
documentos em papel, chaves USB, CD-
ROM, DVD, cartões de memória e discos 
rígidos de computadores onde estejam 
armazenados o correio electrónico ou 
ficheiros, gravados de forma inalterável. 
Correio electrónico e sítios Internet, 
enquanto tal, não constituem qualquer 
suporte duradouro. 

Or. de

Alteração 5

Proposta de directiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração do contrato. Contudo, os 
comerciantes não deveriam ter de facultar 
a informação quando esta resulte 
claramente do contexto. Por exemplo, 
numa transacção efectuada no 
estabelecimento comercial, as principais 
características de um produto, a 
identidade do comerciante e as 
disposições relativas à entrega podem 
resultar do contexto. Diferentemente, nas 
transacções à distância e nas que forem 
realizadas fora dos estabelecimentos 
comerciais, deveria sempre caber ao 
comerciante o dever de informação 
quanto às regras aplicáveis ao 

(17) Os consumidores deveriam ter o 
direito de receber informação antes da 
celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial. 
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pagamento, à entrega, à execução e ao 
tratamento das queixas, dado estes 
elementos poderem não resultar do 
contexto.

Or. de

Alteração 6

Proposta de directiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O consumidor deveria saber se o 
contrato é celebrado com o comerciante 
ou com um intermediário que aja em 
nome de outro consumidor, uma vez que 
neste caso o consumidor não pode 
beneficiar da protecção proporcionada 
pela presente directiva. Por conseguinte,
deveria caber ao intermediário a 
responsabilidade pela informação deste 
facto, bem como das correspondentes 
consequências. A noção de intermediário 
não deveria incluir plataformas 
comerciais em linha que não permitam a 
celebração do contrato em nome ou por 
conta de uma outra parte.

Suprimido

Or. de

Alteração 7

Proposta de directiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 

(22) Uma vez que, no caso das vendas à 
distância, antes da celebração do contrato o 
bem não pode ser visto pelo consumidor, 
este deveria dispor de um direito de 
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resolução, que lhe permitisse verificar a 
natureza e o funcionamento dos bens.

resolução, de modo a poder, dentro do 
período de resolução e no cumprimento 
dos princípios da boa-fé, verificar a 
natureza, as características e o 
funcionamento dos bens.

Or. de

Alteração 8

Proposta de directiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Para garantir a segurança jurídica, é 
conveniente que o Regulamento (CEE, 
Euratom) n.º 1182/71 do Conselho, 
de 3 de Junho de 1971, relativo à 
determinação das regras aplicáveis aos 
prazos, às datas e aos termos1, se aplique 
ao cálculo dos prazos previstos pela 
presente directiva. Por conseguinte, 
deveria entender-se que todos os prazos 
previstos pela presente directiva se 
expressam em dias de calendário.

Suprimido

1 JO L 124 de 8.6.1971, p. 1.

Or. de

Alteração 9

Proposta de directiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou 
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 

(27) Se o comerciante não informar o 
consumidor do direito de resolução antes 
da celebração de um contrato à distância ou
fora do estabelecimento comercial, o prazo 
de resolução deve ser alargado. Contudo, a 
fim de garantir a segurança jurídica ao 
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longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de três meses, 
desde que o comerciante cumpra 
plenamente as suas obrigações contratuais. 
Considera-se que o comerciante cumpriu 
plenamente as suas obrigações quando 
tenha entregue os bens ou prestado todos 
os serviços solicitados pelo consumidor.

longo do tempo, deveria ser introduzido 
um prazo de prescrição de um ano, desde 
que o comerciante cumpra plenamente as 
suas obrigações contratuais. Considera-se 
que o comerciante cumpriu plenamente as 
suas obrigações quando tenha entregue os 
bens, prestado todos os serviços solicitados 
pelo consumidor ou, no caso de contratos 
de prestação de serviços celebrados por 
tempo indeterminado, tenha iniciado a 
prestação do serviço contratual.

Or. de

Alteração 10

Proposta de directiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) As divergências relativas ao exercício 
do direito de resolução nos Estados-
Membros implicaram custos para as 
empresas que realizam vendas 
transfronteiras. A introdução de um 
modelo de formulário harmonizado para a 
resolução a utilizar pelo consumidor 
deveria permitir a simplificação do 
processo de resolução e uma maior 
segurança jurídica. Por estas razões, os 
Estados-Membros deveriam abster-se de 
acrescentar quaisquer requisitos relativos à 
apresentação do modelo de formulário 
comunitário, nomeadamente no que 
respeita ao tamanho dos caracteres.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Alteração 11

Proposta de directiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A resolução do contrato determinaria 
a obrigação de o comerciante reembolsar 
todos os pagamentos efectuados pelo 
consumidor, nomeadamente os relativos às 
despesas suportadas pelo comerciante para 
entregar os bens ao consumidor.

(30) A resolução do contrato determinaria 
a obrigação de o comerciante reembolsar 
todos os pagamentos efectuados pelo 
consumidor, nomeadamente os relativos às 
despesas suportadas pelo comerciante para 
entregar os bens ao consumidor, à 
excepção de pagamentos relativos a 
entregas por correio especial a pedido 
expresso do consumidor.

Or. de

Alteração 12

Proposta de directiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Alguns consumidores exercem o seu 
direito de resolução após terem utilizado os 
bens numa medida que excede o necessário 
para verificar a sua natureza e o seu 
funcionamento. Neste caso, o consumidor 
deveria ser responsabilizado pela eventual 
depreciação dos bens. Para verificar a 
natureza e o funcionamento de um bem, o 
consumidor apenas deve proceder às 
mesmas manipulação ou testes que os 
admitidos numa loja. Por exemplo, o 
consumidor deveria poder experimentar 
uma peça de vestuário, mas não vesti-la. 
Em ordem a garantir a eficácia do direito 
de resolução em contratos de prestação de 
serviços, em particular no âmbito de 
trabalhos de renovação não urgentes em 
que os consumidores podem estar sujeitos 
a métodos agressivos de vendas ao 
domicilio acompanhadas da execução 

(31) Alguns consumidores exercem o seu 
direito de resolução após terem utilizado os 
bens numa medida que excede o necessário 
para verificar a sua natureza, as suas 
características e o seu funcionamento. 
Neste caso, o consumidor deveria ser 
responsabilizado pela eventual depreciação 
dos bens. Para verificar a natureza, as 
características e o funcionamento de um 
bem, o consumidor apenas deve proceder 
às mesmas manipulação ou testes que os 
admitidos numa loja. Por exemplo, o 
consumidor deveria poder experimentar 
uma peça de vestuário, mas não vesti-la. 
Em ordem a garantir a eficácia do direito 
de resolução em contratos de prestação de 
serviços, em particular no âmbito de 
trabalhos de renovação não urgentes em 
que os consumidores podem estar sujeitos 
a métodos agressivos de vendas ao 
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imediata do serviço antes da expiração do 
prazo de resolução, os consumidores não 
deveriam ter de suportar qualquer despesa 
relativa ao mencionado serviço.

domicilio acompanhadas da execução 
imediata do serviço antes da expiração do 
prazo de resolução, os consumidores não 
deveriam ter de suportar qualquer despesa 
relativa ao mencionado serviço.

Or. de

Alteração 13

Proposta de directiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 
atendendo à natureza do produto. Tal 
acontece, por exemplo, com o vinho cujo 
fornecimento só seja efectuado muito 
depois da celebração de um contrato de 
natureza especulativa, em que o valor 
depende de flutuações no mercado (vin en 
primeur).

(33) O direito de resolução deveria admitir 
algumas excepções, como os casos em que 
o seu exercício se considere inadequado 
atendendo à natureza do produto e 
represente um prejuízo injusto para o 
comerciante. Tal acontece, em especial, 
com géneros alimentícios e outros bens 
perecíveis ou sensíveis em termos 
higiénicos, por exemplo, com o vinho cujo 
fornecimento só seja efectuado muito 
depois da celebração de um contrato de 
natureza especulativa, em que o valor do 
vinho depende de flutuações no mercado 
(vin en primeur).

Or. de

Alteração 14

Proposta de directiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) Além disso, nos contratos à distância, 
para a prestação de serviços cuja execução 
tenha início durante o prazo de resolução 
(por exemplo, ficheiros de dados 
descarregados pelo consumidor durante 

(34) Além disso, nos contratos celebrados
à distância e fora dos estabelecimentos 
comerciais para a prestação de serviços 
cuja execução tenha início durante o prazo 
de resolução (por exemplo, ficheiros de 
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esse período), seria injusto permitir que o 
consumidor resolva o contrato depois de 
ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. Por conseguinte, o consumidor não 
deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio.

dados descarregados pelo consumidor 
durante esse período), seria injusto permitir 
que o consumidor resolva o contrato depois 
de ter usufruído total ou parcialmente do 
serviço. Por conseguinte, o consumidor não 
deveria poder exercer o seu direito de 
resolução sempre que a execução do 
contrato tenha início com o seu acordo 
expresso prévio.

Or. de

Alteração 15

Proposta de directiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) Para efeitos de simplificação e de 
segurança jurídica, o direito de resolução 
deveria aplicar-se a todos os tipos de 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, salvo em 
circunstâncias rigorosamente definidas que 
possam ser facilmente provadas. Assim, o 
direito de resolução não deveria poder ser 
exercido no caso de reparações urgentes 
efectuadas no domicílio dos consumidores 
sempre que o referido direito seja 
incompatível com a situação de urgência,
nem no caso das entregas de 
supermercados ao domicilio que permitem 
aos consumidores escolher géneros 
alimentícios, bebidas e outros bens de 
consumo corrente do agregado familiar 
através do sítio Internet do supermercado 
e solicitar a sua entrega no respectivo 
domicílio. Este tipo de bens, de preço 
baixo e regularmente adquiridos pelos 
consumidores para consumo ou utilização 
diários no agregado familiar, não 
deveriam estar abrangidos pelo direito de 
resolução. As principais dificuldades dos 
consumidores e a principal fonte de 
litígios com os comerciantes dizem 

(37) Para efeitos de simplificação e de 
segurança jurídica, o direito de resolução 
deveria aplicar-se a todos os tipos de 
contratos celebrados à distância e fora do 
estabelecimento comercial, salvo em 
circunstâncias rigorosamente definidas que 
possam ser facilmente provadas. 
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respeito à entrega dos bens, 
nomeadamente quando estes são perdidos 
ou danificados durante o transporte ou 
quando as entregas são tardias ou 
parciais. Por conseguinte, é conveniente 
clarificar e harmonizar as normas 
nacionais relativas à entrega e as que 
dizem respeito à transferência dos riscos.

(Em relação à quarta frase do considerando 34, ver a alteração ao considerando 37-A)

Or. de

Alteração 16

Proposta de directiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(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.

(Ver alteração ao considerando 37, quarta frase; o texto foi ligeiramente alterado.)

Or. de

Alteração 17

Proposta de directiva
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) Se o comerciante não respeitar a 
sua obrigação de entrega, o consumidor 
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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.

Or. de

Alteração 18

Proposta de directiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(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. 

(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 
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encomenda ou se for entregue em menor 
quantidade. 

Or. de

Alteração 19

Proposta de directiva
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Em caso de não conformidade do 
bem com o contrato, o consumidor deve 
ter o direito de obter, sem encargos, que o 
bem seja tornado conforme com o 
contrato, podendo escolher entre a 
reparação ou a substituição, ou, se isso 
não for possível, deve ter direito à redução 
do preço ou à resolução do contrato.

Or. de

Alteração 20

Proposta de directiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) 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 

(40) Em primeiro lugar, os consumidores 
devem poder 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.



PE442.789v04-00 18/116 PR\819980PT.doc

PT

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.

Or. de

Alteração 21

Proposta de directiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(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. Além disso, o consumidor não 
deve compensar o comerciante pela 
utilização de bens defeituosos.

(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.

Or. de

Alteração 22

Proposta de directiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) Nos casos em que o comerciante 
tenha recusado ou, por mais de uma vez, 
não tenha conseguido repor a 
conformidade do bem, o consumidor 
deveria poder livremente optar por 

(42) O consumidor deveria poder 
livremente optar por qualquer forma de 
reparação disponível, se não tiver direito à 
reparação do bem nem à substituição. Os 
Estados-Membros devem ter a 
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qualquer forma de reparação disponível. A 
recusa do comerciante pode ser explícita 
ou implícita. A recusa implícita significa 
que o comerciante não reage ou ignora o 
pedido dos consumidores para repor a 
conformidade do bem.

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.

Or. de

Alteração 23

Proposta de directiva
Considerando 42-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-A) Quando o comerciante enquanto 
vendedor final for responsável perante o 
consumidor por um acto ou omissão do 
produtor, será 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.

Or. de

Alteração 24

Proposta de directiva
Considerando 42-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(42-B) O consumidor deve beneficiar de 
um prazo de garantia de dois anos em 
caso de falta de conformidade. Deve 
beneficiar de uma presunção, refutável a 
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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 
de 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. 

Or. de

Alteração 25

Proposta de directiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 26

Proposta de directiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(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.

(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.

Or. de

Alteração 27

Proposta de directiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(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 cláusulas-tipo à 
nota de encomenda (para os contratos 
celebrados fora dos estabelecimentos 

(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 (por 
exemplo, através do sítio Internet do 
comerciante para os contratos celebrados à 
distância) ou anexando-as 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 



PE442.789v04-00 22/116 PR\819980PT.doc

PT

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.

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.

Or. de

Alteração 28

Proposta de directiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(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.

(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.

Or. de
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Alteração 29

Proposta de directiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(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 Comissão1.

Suprimido

1 JO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Or. de

Alteração 30

Proposta de directiva
Considerando 52

Texto da Comissão Alteração

(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.

Suprimido

Or. de
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Alteração 31

Proposta de directiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(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.

Suprimido

Or. de

Alteração 32

Proposta de directiva
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(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, devem, 
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 
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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.

Or. de

Alteração 33

Proposta de directiva
Considerando 61-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(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.

Or. de

Alteração 34

Proposta de directiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

(63) É pois conveniente rever a presente 
directiva caso sejam constatados entraves Suprimido
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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.

Or. de

Alteração 35

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional e todo 
aquele que actue em nome ou por conta 
de um comerciante;

(2) «Comerciante»: qualquer pessoa 
singular ou colectiva que, nos contratos 
abrangidos pela presente directiva, actue 
no âmbito da sua actividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

Or. de

Alteração 36

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Bem»: qualquer bem móvel 
corpóreo, com excepção:

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
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judicial,

b) da água e do gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,

c) da electricidade;

(Ver alteração ao n.º 4 do artigo 2.º; o texto foi ligeiramente alterado.)

Or. de

Alteração 37

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) «Bem produzido segundo as 
especificações do cliente»: qualquer bem 
que não seja pré-fabricado e para o qual 
seja indispensável uma escolha ou 
definição individual por parte do cliente; 

Or. de

Alteração 38

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato 
destinado à venda de bens pelo 
comerciante ao consumidor, incluindo os 
contratos mistos, que tenham como 
objecto bens e serviços;

(3) «Contrato de venda»: qualquer contrato
mediante o qual um comerciante 
proporciona a um consumidor a 
propriedade de um bem ou se 
compromete, imediatamente após a 
celebração do contrato ou num momento 
posterior, a proporcionar-lhe essa mesma 
propriedade após o pagamento pelo 
consumidor do preço com o qual se 
comprometeu. São igualmente 
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considerados contratos de venda na 
acepção da presente directiva os contratos 
para entrega de bens a fabricar ou a 
produzir;

(Em relação à segunda frase do n.º 3 do artigo 2.º, ver alteração ao n.º 2 do artigo 21.º; o 
texto foi ligeiramente alterado.)

Or. de

Alteração 39

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Bem»: qualquer bem móvel corpóreo, 
com excepção:

Suprimido

a) dos bens vendidos através de penhora, 
ou qualquer outra forma de execução 
judicial,

b) da água e do gás, quando não forem 
postos à venda em volume delimitado ou 
em quantidade determinada,

c) da electricidade;
(Ver alteração ao n.º 2-A do artigo 2.º.)

Or. de

Alteração 40

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Contrato de prestação de serviços»: 
qualquer contrato, com excepção de um 

(5) «Contrato de prestação de serviços»: 
qualquer contrato, através do qual o 
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contrato de venda, através do qual o 
comerciante presta um serviço ao 
consumidor;

comerciante tem a obrigação de prestar
um serviço ao consumidor;

Or. de

Alteração 41

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Contrato misto»: qualquer 
contrato que contenha elementos tanto de 
um contrato de venda como de um 
contrato de prestação de serviços; 

Or. de

Alteração 42

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços em que o comerciante, para a
celebração do contrato, utilize
exclusivamente um ou mais meios de 
comunicação à distância;

(6) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato entre um comerciante e um 
consumidor com vista ao fornecimento de 
um bem ou à prestação de um serviço, 
celebrado no âmbito de um sistema de 
vendas ou prestação de serviços 
vocacionado para o comércio à distância, 
sem a presença física simultânea do 
comerciante e do consumidor aquando da
celebração do contrato, mas mediante a 
utilização exclusiva de um ou mais meios 
de comunicação à distância;

Or. de
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Alteração 43

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Meio de comunicação à distância»: 
qualquer meio que, sem a presença física 
e simultânea do comerciante e do 
consumidor, permita celebrar um contrato 
entre as referidas partes;

Suprimido

Or. de

Alteração 44

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»:

(8) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial»: qualquer 
contrato entre o comerciante e o 
consumidor para o fornecimento de um 
bem ou a prestação de um serviço,

a) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado fora de um 
estabelecimento comercial com a presença 
física simultânea do comerciante e do
consumidor ou qualquer contrato de 
venda ou de prestação de serviços para o 
qual o consumidor tenha feito uma oferta 
nas mesmas circunstâncias, ou

a) celebrado fora de um estabelecimento 
comercial com a presença física simultânea 
do comerciante e do consumidor, 

a-A) celebrado fora de um 
estabelecimento, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor para o qual o consumidor 
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tenha feito uma oferta, ou

b) qualquer contrato de venda ou de 
prestação de serviços celebrado no 
estabelecimento comercial mas negociado
fora de qualquer estabelecimento 
comercial, com a presença física 
simultânea do comerciante e do 
consumidor.

b) celebrado no estabelecimento comercial 
mas cujas componentes essenciais foram 
determinadas fora de qualquer 
estabelecimento comercial, com a presença 
física simultânea do comerciante e do 
consumidor.

Or. de

Alteração 45

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 11

Texto da Comissão Alteração

(11) «Nota de encomenda»: instrumento 
que estabelece as cláusulas contratuais, a 
assinar pelo consumidor para celebrar um 
contrato fora do estabelecimento 
comercial;

Suprimido

Or. de

Alteração 46

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Produto»: qualquer bem ou serviço, 
incluindo bens imóveis, direitos e 
obrigações;

Suprimido

Or. de
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Alteração 47

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Diligência profissional»: padrão de 
competência especializada e de cuidado 
que se pode razoavelmente esperar de um 
comerciante em relação aos 
consumidores, avaliado de acordo com 
uma prática de mercado honesta e/ou o 
princípio geral da boa fé no âmbito da 
actividade do comerciante;

Suprimido

Or. de

Alteração 48

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Leilão»: método de venda em que os 
bens ou serviços são oferecidos pelo 
comerciante através de um procedimento 
de licitação, que pode incluir a utilização 
de meios de comunicação à distância e em 
que o autor da oferta mais elevada é 
obrigado a comprar os bens ou serviços. 
Apesar de integrar num processo 
vinculativo, a transacção celebrada com 
base numa oferta de preço fixo não pode 
ser considerada um leilão;

Suprimido

Or. de
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Alteração 49

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 16

Texto da Comissão Alteração

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que os bens são oferecidos pelo 
comerciante ao consumidor, que 
comparece ou pode comparecer 
pessoalmente na hasta pública, através de 
um procedimento de licitação vinculativo 
dirigido por um leiloeiro, em que o autor 
da oferta mais elevada é obrigado a 
comprar os bens;

(16) «Hasta pública»: método de venda em 
que os bens ou serviços são oferecidos pelo 
comerciante ao consumidor, que 
comparece fisicamente num evento aberto 
ao público, através de um procedimento de 
licitação vinculativo dirigido por um 
terceiro (o leiloeiro) remunerado; numa 
hasta pública com preços ascendentes, o 
bem ou serviço é arrematado ao 
consumidor que tenha efectuado a oferta 
mais elevada; numa hasta pública com 
preços descendentes, o bem ou serviço é 
arrematado ao consumidor que, 
imediatamente e em primeiro lugar, 
declare estar disposto a comprá-lo pelo 
preço indicado;

Or. de

Alteração 50

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Garantia comercial» qualquer 
compromisso assumido por um vendedor 
ou produtor (o «garante») perante o 
consumidor de reembolsar o preço pago, 
substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer 
modo de um bem, no caso de este não ser 
conforme com as especificações 
estabelecidas na declaração de garantia ou 
na respectiva publicidade divulgada 
aquando ou antes da celebração do 
contrato;

(18) «Garantia comercial» qualquer 
compromisso assumido por um vendedor 
ou produtor (o «garante»), adicionalmente 
às suas obrigações legais, perante o 
consumidor de reembolsar o preço pago, 
substituir, reparar ou ocupar-se de qualquer 
modo de um bem, no caso de este não ser 
conforme com as especificações 
estabelecidas na declaração de garantia ou 
na respectiva publicidade divulgada 
aquando ou antes da celebração do 
contrato;
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Or. de

Alteração 51

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 19

Texto da Comissão Alteração

(19) «Intermediário»: um comerciante 
que celebra o contrato em nome ou por 
conta do consumidor;

Suprimido

Or. de

Alteração 52

Proposta de directiva
Artigo 2 – n.º 20

Texto da Comissão Alteração

(20) «Contrato acessório»: contrato através 
qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à 
distância ou de um contrato celebrado fora 
de um estabelecimento comercial e estes 
bens ou serviços são fornecidos pelo 
comerciante ou por terceiro com base em 
acordo entre esse terceiro e o comerciante.

(20) «Contrato complementar»: contrato 
através qual o consumidor compra bens ou 
serviços no âmbito de um contrato à 
distância ou de um contrato celebrado fora 
de um estabelecimento comercial, 
formando uma chamada unidade 
económica, e estes bens ou serviços são 
fornecidos ou prestados pelo comerciante 
ou por terceiro com base em acordo entre 
esse terceiro e o comerciante. Existe uma 
unidade económica quando o bem ou 
serviço que é objecto do contrato 
complementar serve para a concretização 
do outro contrato ou se destina ao 
usufruto do bem ou serviço que é objecto 
do outro contrato.

Or. de
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Alteração 53

Proposta de directiva
Artigo 2-A (novo)
Directiva 2002/65/CE
Artigo 2 – alínea a) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 2.º-A

Alteração da Directiva 2002/65/CE

A alínea a) do artigo 2.º da Directiva 
2002/65/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 23 de Setembro de 2002, 
relativa à comercialização à distância de 
serviços financeiros prestados a 
consumidores1 passa a ter a seguinte 
redacção:

«a) «Contrato à distância»: qualquer 
contrato celebrado entre um comerciante 
e um consumidor com vista à prestação de 
um serviço, no âmbito de um sistema de 
vendas ou prestação de serviços 
vocacionado para o comércio à distância, 
sem a presença simultânea do 
comerciante aquando da celebração do 
contrato, mas mediante a utilização 
exclusiva de um ou mais meios de 
comunicação à distância;» 
1 JO L 271 de 9.10.2002, p. 16.

Or. de
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Alteração 54

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente directiva aplica-se, nas 
condições e no termos das suas 
disposições, a contratos de vendas e a 
contratos de prestação de serviços
celebrados entre o comerciante e o 
consumidor.

1. A presente directiva aplica-se, nas 
condições e no termos das suas 
disposições, a contratos de fornecimento 
de um bem e a contratos de prestação de 
um serviço celebrados entre o comerciante 
e o consumidor.

Or. de

Alteração 55

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente directiva abrange apenas os 
serviços financeiros no que respeita a 
certos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial nos termos dos 
artigos 8.º a 20.º, as cláusulas contratuais 
abusivas nos termos dos artigos 30.º a 39.º 
e as disposições gerais nos termos dos 
artigos 40.º a 46.º, em articulação com o 
artigo 4.º sobre a harmonização total.

Suprimido

Or. de

Alteração 56

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Só os artigos 30.º a 39.º sobre os Suprimido
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direitos de consumidores referentes a 
cláusulas contratuais abusivas, 
combinados com o artigo 4.º sobre a 
harmonização total, se aplicam a 
contratos abrangidos pela Directiva 
94/47/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho1 e pela Directiva 90/314/CEE do 
Conselho2.
1 JO L 280 de 29.10.1994, p. 83.

2 JO L 158 de 23.6.1990, p. 59.

Or. de

Alteração 57

Proposta de directiva
Artigo 3 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A aplicação dos artigos 5.º,7.º, 9.º e 11.º 
não prejudica as disposições referentes a 
requisitos de informação previstas pela 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho1 e pela Directiva 
2000/31/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho2.

Suprimido

1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

2 JO L 178 de 17.7.2000, p. 1.

Or. de
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Alteração 58

Proposta de directiva
Artigo 4 – Título

Texto da Comissão Alteração

Harmonização total Harmonização total orientada

Or. de

Alteração 59

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros não podem manter 
ou introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva, nomeadamente 
disposições mais ou menos rigorosas, que 
tenham por objectivo garantir um nível de 
defesa dos consumidores diferente.

1. Desde que a presente directiva não 
estipule nada em contrário, os 
Estados-Membros não podem manter ou 
introduzir na sua legislação nacional 
disposições contrárias às previstas na 
presente directiva. Os Estados-Membros 
comunicam à Comissão o texto de 
quaisquer disposições nacionais 
divergentes.

Or. de

Alteração 60

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O presente artigo não é válido para 
as disposições do capítulo II relativas aos 
contratos de vendas à distância ou 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, excluídos do âmbito de 
aplicação do capítulo II nos termos do 
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artigo 4.º-B.

Or. de

Alteração 61

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. O presente artigo não é válido para 
as disposições do capítulo IV relativas a 
contratos excluídos do âmbito de 
aplicação do capítulo IV nos termos do 
artigo 21.º.

Or. de

Alteração 62

Proposta de directiva
Artigo 4 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. O presente artigo não é válido para 
as disposições do capítulo V relativas a 
contratos, excluídos do âmbito de 
aplicação do capítulo V nos termos do 
artigo 30.º.

Or. de
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Alteração 63

Proposta de directiva
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A

Prazos, datas e termos

O Regulamento (CEE, Euratom) 
n.º 1182/71 do Conselho, de 3 de Junho 
de 1971, relativo à determinação das 
regras aplicáveis aos prazos, às datas e 
aos termos, aplica-se ao cálculo dos 
prazos visados na presente directiva. 

Or. de

Alteração 64

Proposta de directiva
Capítulo II – Título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e para os contratos celebrados 

fora do estabelecimento comercial

Or. de

Alteração 65

Proposta de directiva
Artigo 4-B – Título e n.º 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-B
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Âmbito de aplicação

1. O presente capítulo aplica-se aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.

Or. de

Alteração 66

Proposta de directiva
Artigo 4-B – n.º 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2. O presente capítulo não se aplica aos 
contratos celebrados à distância e aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial:

a) referentes a direitos sobre bens imóveis, 
excepto no que diz respeito a contratos 
relacionados com o seu arrendamento e 
com trabalhos efectuados no bem imóvel,

b) abrangidos pelo âmbito de aplicação da 
Directiva 90/314/CEE do Conselho ou das 
Directivas 2002/65/CE, 2002/83/CE, 
2008/48/CE ou 2008/122/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho.

Or. de

Alteração 67

Proposta de directiva
Artigo 4-B – n.º 3 (novo)

Texto da Comissão Alteração

3. Este capítulo não se aplica aos 
contratos à distância:
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a) celebrados através de distribuidores 
automáticos ou de estabelecimentos 
comerciais automatizados;

b) celebrados com operadores de 
telecomunicações através de cabinas 
telefónicas públicas pagas pela sua 
utilização, desde que tais contratos 
tenham a sua utilização como objecto;

Or. de

Alteração 68

Proposta de directiva
Artigo 4-B – n.º 4 (novo)

Texto da Comissão Alteração

4. Os artigos 12.º a 19.º não se aplicam 
aos contratos à distância relativos ao 
fornecimento de alojamento, transporte, 
serviços de aluguer de automóveis, 
restauração ou serviços de lazer no que 
respeita aos contratos que estabelecem 
uma data ou um prazo de execução 
específicos.

Or. de

Alteração 69

Proposta de directiva
Artigo 5 – Título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos gerais de informação Requisitos de informação dos contratos 
celebrados à distância e dos contratos 

celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Or. de
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Alteração 70

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da celebração de qualquer 
contrato de venda ou de prestação de 
serviços, o comerciante deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, se esta 
não decorrer do contexto:

1. Aquando da celebração de um contrato 
celebrado à distância e fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante, 
ou eventualmente a pessoa que esteja a 
desempenhar essa tarefa em seu nome ou 
por sua conta, deve fornecer ao 
consumidor a seguinte informação, de 
forma clara e compreensível e baseada 
nos princípios da boa-fé:

Or. de

Alteração 71

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As características principais do produto, 
na medida adequada ao meio e ao 
produto;

a) As características principais do bem ou 
serviço, no suporte adequado ao bem ou 
ao serviço;

Or. de



PE442.789v04-00 44/116 PR\819980PT.doc

PT

Alteração 72

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O endereço geográfico e a identidade do 
comerciante, bem como a sua designação 
comercial e, se for caso disso, o endereço 
geográfico e a identidade do comerciante 
por conta de quem actua;

b) A identidade do comerciante, por 
exemplo a sua designação comercial;

Or. de

Alteração 73

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) O endereço do estabelecimento do 
comerciante, o seu número de telefone e 
de fax ou o seu endereço de correio 
electrónico, desde que existentes, de modo 
que o consumidor possa entrar 
rapidamente em contacto com o 
comerciante e com ele comunicar de 
modo eficaz;

Or. de

Alteração 74

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) As modalidades de pagamento, de d) As modalidades de pagamento, de 
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entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações, se 
se afastarem das obrigações de diligência 
profissional;

entrega ou de execução, bem como o 
sistema de tratamento das reclamações;

Or. de

Alteração 75

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A existência de um direito de resolução, 
se aplicável;

e) Sempre que seja aplicável um direito de 
resolução, as condições, o prazo e o 
processo de exercício desse direito; o 
comerciante pode utilizar para este efeito 
o modelo de instruções de resolução e o 
modelo de formulário de resolução, nos 
termos das partes A e B do Anexo I, ou 
qualquer outra declaração clara e 
inequívoca; 

Or. de

Alteração 76

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) A existência de serviços pós-venda e de 
garantias comerciais, assim como as suas 
condições, se aplicável;

Suprimido

Or. de
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Alteração 77

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) As possibilidades de resolução 
amigável dos litígios, se aplicável;

Or. de

Alteração 78

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das hastas públicas, a 
informação exigida nos termos da alínea 
b) do n.º1 pode ser substituída pelo 
endereço geográfico e pela identidade do 
leiloeiro.

2. No caso das hastas públicas, a 
informação exigida nos termos das alíneas 
b) e b-A) do n.º1 pode ser substituída pelos 
dados correspondentes do leiloeiro. 

Or. de

Alteração 79

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros não podem 
impor quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis ao formulário de resolução nos 
termos da parte A do Anexo I.

Or. de
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Alteração 80

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A informação referida no n.º 1 forma 
parte integrante do contrato de venda ou do 
contrato de prestação de serviços.

3. A informação referida no n.º 1 forma 
parte integrante do contrato celebrado à 
distância e fora do estabelecimento 
comercial.

Or. de

Alteração 81

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se as disposições do presente artigo 
estiverem em contradição com outras 
normas jurídicas da União, 
regulamentadoras dos deveres de 
informação no caso de contratos 
especiais, estas últimas terão primazia e 
serão vinculativas para estes contratos 
especiais.

Or. de

Alteração 82

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Para contratos celebrados à distância 
e fora do estabelecimento comercial, no 
âmbito imobiliário, de transportes, 
finanças, saúde ou serviços sociais, os 
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Estados-Membros podem aprovar ou 
manter requisitos adicionais em matéria 
de informação.

Or. de

Alteração 83

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-C. Os Estados-Membros podem aprovar 
ou manter requisitos adicionais em 
matéria de informação para todos os 
contratos celebrados à distância e fora do 
estabelecimento comercial, para os quais, 
nos termos do n.º 5 do artigo 22.º da 
Directiva 2006/123/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 12 de 
Dezembro de 2006, relativa aos serviços 
no mercado interno1, prescrevam 
requisitos adicionais em matéria de 
informação para prestadores de serviços 
sedeados no seu território.
1 JO L 376 de 27.12.2006, p. 36.

Or. de

Alteração 84

Proposta de directiva
Artigo 5 – n.º 3-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-D. Incumbe ao comerciante o ónus da 
prova relativamente ao cumprimento dos 
requisitos em matéria de informação 
mencionados no presente capítulo.
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Or. de

Alteração 85

Proposta de directiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 7.º, 
n.º 2, 13.º e 42.º, as consequências relativas 
ao incumprimento do disposto no artigo 
5.º, são as determinadas pela legislação 
nacional aplicável. Os Estados-Membros 
devem prever nas respectivas legislações 
nacionais soluções eficazes no âmbito do 
direito dos contratos para o incumprimento 
do disposto no artigo 5.º.

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 
13.º e 42.º, as consequências relativas ao 
incumprimento do disposto no artigo 5.º, 
são as determinadas pela legislação 
nacional aplicável. Os Estados-Membros 
devem prever nas respectivas legislações 
nacionais soluções eficazes no âmbito do 
direito dos contratos para o incumprimento 
do disposto no artigo 5.º.

Or. de

Alteração 86

Proposta de directiva
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido

Requisitos de informação específicos para 
intermediários

1. Antes da celebração do contrato, o 
intermediário informa o consumidor de 
que actua em nome ou por conta de outro 
consumidor e que o contrato celebrado 
não deve ser considerado como um 
contrato entre um consumidor e um 
comerciante mas, antes, como um 
contrato entre dois consumidores, não 
sendo por esse motivo, abrangido pelo 
âmbito de aplicação da presente directiva.



PE442.789v04-00 50/116 PR\819980PT.doc

PT

2. Presume-se que o intermediário que 
não cumpre a obrigação estabelecida nos 
termos do n.º 1 tenha celebrado o contrato 
no seu próprio nome.

3. O presente artigo não se aplica a hastas 
públicas.

Or. de

Alteração 87

Proposta de directiva
Capítulo III – Título

Texto da Comissão Alteração

Informação do consumidor e direito de 
resolução para os contratos celebrados à 
distância e para os contratos celebrados 

fora do estabelecimento comercial

Suprimido

Or. de

Alteração 88

Proposta de directiva
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido

Âmbito de aplicação

Este a capítulo aplica-se aos contratos 
celebrados à distância e aos contratos 
ceados fora do estabelecimento comercial.

Or. de
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Alteração 89

Proposta de directiva
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido

Requisitos de informação dos contratos 
celebrados à distância e dos contratos 

celebrados fora do estabelecimento 
comercial

No que respeita aos contratos celebrados 
à distância ou aos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
deve facultar a seguinte informação, que 
passa a ser parte integrante do contrato:
a) A informação referida nos artigos 5.º e 
7.º e, em derrogação ao disposto na alínea 
d) do n.º 1 do artigo 5.º, as modalidades de 
pagamento, entrega e execução em todos 
os em casos;

b) Sempre que seja aplicável um direito de 
resolução, as condições e as modalidades 
de exercício desse direito nos termos do 
anexo I;

c) No caso de ser diferente do seu 
endereço geográfico, o endereço 
geográfico do estabelecimento comercial 
do comerciante (e, se aplicável, do 
comerciante em nome de quem actua) 
onde o consumidor possa apresentar as 
suas queixas;
d) A existência de códigos de conduta e 
como podem ser obtidos, se aplicável;
e) As possibilidades de resolução amigável 
dos litígios, se aplicável;
f) A informação de que o contrato é 
celebrado com um comerciante, o que 
permite ao consumidor beneficiar da 
protecção outorgada pela presente 
directiva.

Or. de
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Alteração 90

Proposta de directiva
Artigo 10 – Título

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Requisitos formais para o cumprimento do 
dever de informação no caso dos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial

Or. de

Alteração 91

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
9.º deve ser apresentada na nota de 
encomenda em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. A nota de 
encomenda inclui o formulário com o 
modelo de resolução previsto no anexo I 
(B).

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, a informação prevista no artigo 
5.º deve ser apresentada no documento 
contratual ou noutro suporte duradouro 
aquando da celebração do contrato, desde 
que tal seja adequado à natureza do 
contrato. Os contratos celebrados com os 
consumidores devem ser redigidos em 
termos claros e compreensíveis e ser 
legíveis. 

Or. de
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Alteração 92

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial só é válido se o 
consumidor assinar uma nota de 
encomenda; no caso de a nota de 
encomenda não ser em papel, o 
consumidor recebe uma cópia da nota de 
encomenda noutro suporte duradouro.

Suprimido

Or. de

Alteração 93

Proposta de directiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos nos n.ºs 1 e 2.

3. Os Estados-Membros não podem impor 
outros requisitos formais para além dos 
estabelecidos no n.º 1.

Or. de

Alteração 94

Proposta de directiva
Artigo 11 – Título 

Texto da Comissão Alteração

Requisitos formais dos contratos 
celebrados à distância

Requisitos formais para o cumprimento 
dos deveres de informação nos contratos 
celebrados à distância

Or. de
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Alteração 95

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista na alínea a) do artigo 9.º deve ser 
fornecida ou disponibilizada ao 
consumidor antes da celebração do 
contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

1. No que diz respeito aos contratos 
celebrados à distância, a informação 
prevista no artigo 5.º deve ser fornecida ou 
disponibilizada ao consumidor aquando da 
celebração do contrato, em termos claros e 
compreensíveis e ser legível e adequada 
aos meios de comunicação à distância 
utilizados.

Or. de

Alteração 96

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) e
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista nos 
artigos 5.º e 7.º deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

3. Se o contrato for celebrado através de 
um suporte em que o espaço ou o período 
para divulgar a informação são limitados, o 
comerciante deve, pelo menos, facultar a 
informação relativa às características 
principais do produto e da totalidade do 
preço definida nos termos das alíneas a) a
c) do n.º 1 do artigo 5.º nesse suporte 
específico antes da celebração do referido 
contrato. A outra informação prevista no 
artigo 5.º deve ser fornecida pelo 
comerciante ao consumidor de forma 
adequada nos termos do n.º 1.

Or. de
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Alteração 97

Proposta de directiva
Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos das alíneas a) a f) do artigo 9.º, em 
suporte duradouro e em prazo razoável 
após a celebração de qualquer contrato à 
distância, o mais tardar aquando da entrega 
dos bens ou quando tiver início a execução 
do serviço, salvo se a informação já tiver 
sido dada ao consumidor antes da 
celebração de qualquer contrato à distância 
em suporte duradouro.

4. O consumidor deve receber confirmação 
de todas as informações exigidas nos 
termos do artigo 5.º, em suporte duradouro 
e em prazo razoável após a celebração de 
qualquer contrato à distância, o mais tardar 
aquando da entrega dos bens ou quando 
tiver início a execução do serviço, salvo se 
a informação já tiver sido dada ao 
consumidor antes da celebração de 
qualquer contrato à distância em suporte 
duradouro.

Or. de

Alteração 98

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor assinar a nota de 
encomenda ou, nos casos em que a nota 
de encomenda não seja em papel, quando 
o consumidor receber um exemplar da 
nota de encomenda noutro suporte 
duradouro.

2. No caso dos contratos celebrados à 
distância ou fora do estabelecimento 
comercial relativamente ao fornecimento 
de bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
dos bens solicitados.

Nos contratos para a venda à distância de 
bens, o prazo de resolução é contado a 
partir do dia em que o consumidor ou um 
terceiro, com excepção do transportador, 
indicado pelo consumidor adquira a posse 
de cada um dos bens solicitados.

Nos contratos para a prestação de Caso os bens sejam entregues em diversas 
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serviços à distância, o prazo de resolução 
é contado a partir da data da celebração 
do contrato.

peças ou elementos, o prazo de resolução 
é contado a partir do dia em que o 
consumidor ou um terceiro, com excepção 
do transportador, indicado pelo 
consumidor entre na posse da última peça 
ou do último elemento.

(Em relação ao terceiro parágrafo do n.º 2 do artigo 12.º, ver alteração ao n.º 2-A do artigo 
12.º)

Or. de

Alteração 99

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de um contrato celebrado à 
distância relativo à prestação de serviços, 
o prazo de resolução é contado a partir da 
data da celebração do contrato.

(Ver alteração ao terceiro parágrafo do n.º 2 do artigo 12.º; o texto foi ligeiramente 
alterado.)

Or. de

Alteração 100

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso dos contratos celebrados 
fora do estabelecimento comercial 
relativos à prestação de serviços, o prazo 
de resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor recebe uma cópia do 
contrato assinado em suporte duradouro.
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Or. de

Alteração 101

Proposta de directiva
Artigo 12 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso dos contratos mistos 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o prazo de 
resolução é contado a partir do dia em 
que o consumidor toma posse do bem ou 
em que o serviço previsto no contrato 
misto é prestado ou – no caso de um 
serviço estipulado para ser a longo prazo 
– a prestação desse serviço tem início.

Or. de

Alteração 102

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Se o comerciante, em violação do artigo 
9.º, alínea b), 10.º, n.º 1, e 11.º, n.º 4, não 
facultar ao consumidor a informação sobre 
o direito de resolução, o correspondente 
prazo expira três meses a contar da data em 
que o comerciante tenha cumprido 
integralmente as respectivas obrigações 
contratuais.

1. Se o comerciante, em violação do artigo 
5.º, n.º 1, alínea e), e do artigo 10.º, n.º 1, e 
11.º, n.º 4, não facultar ao consumidor a 
informação sobre o direito de resolução, o 
correspondente prazo expira um ano a 
contar da data em que o comerciante tenha 
cumprido integralmente as respectivas 
obrigações contratuais.

Or. de
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Alteração 103

Proposta de directiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. No caso dos contratos de prestação 
de serviços celebrados por tempo 
indeterminado, o prazo de resolução a que 
se refere o n.º 1 é contado a partir da data 
da celebração do contrato.

Or. de

Alteração 104

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, enviando-lhe uma declaração em 
suporte duradouro redigida por si ou 
utilizando o modelo de formulário de 
resolução previsto no anexo I (B).

1. Antes de decorrido o prazo de 
resolução, o consumidor deve informar o 
comerciante da sua decisão de resolver o 
contrato, utilizando um suporte duradouro.
O consumidor pode, para o efeito, utilizar
o modelo de formulário de resolução 
previsto no anexo I, parte B, ou qualquer 
outra declaração explícita.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Os Estados-Membros não devem impor 
quaisquer outros requisitos formais 
aplicáveis a este modelo de formulário de 
resolução.

Or. de
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Alteração 105

Proposta de directiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos à distância celebrados 
via Internet, o comerciante pode, para 
além das possibilidades referidas no n.º 1, 
facultar ao consumidor o preenchimento 
electrónico e a apresentação do modelo de 
formulário para resolução através do sítio 
Internet do comerciante. Nesse caso, o 
comerciante deve avisar imediatamente o 
consumidor, por correio electrónico, da 
recepção do pedido de resolução do 
contrato.

2. Para os contratos à distância, o 
comerciante pode, para além das 
possibilidades referidas no n.º 1, permitir 
ao consumidor optar pelo envio do modelo 
de formulário de resolução, nos termos do 
anexo I, parte B, ou de outra declaração 
de resolução por correio electrónico ou 
pelo seu preenchimento electrónico e a sua 
apresentação através do sítio Internet. 
Neste último caso, o comerciante deve 
avisar imediatamente o consumidor, por 
correio electrónico, da recepção do pedido 
de resolução do contrato.

Or. de

Alteração 106

Proposta de directiva
Artigo 15 – alíneas a) e b)

Texto da Comissão Alteração

a) executar o contrato celebrado à distância 
ou fora do estabelecimento comercial; ou

a) executar o contrato celebrado à distância 
ou fora do estabelecimento comercial; ou

b) celebrar um contrato fora do 
estabelecimento comercial, nos casos em 
que seja apresentada uma oferta pelo 
consumidor.

b) celebrar um contrato à distância ou fora 
do estabelecimento comercial, nos casos 
em que seja apresentada uma oferta pelo 
consumidor.

Or. de
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Alteração 107

Proposta de directiva
Artigo 16 – Título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações do comerciante em caso de 
resolução

Obrigação de reembolso do comerciante 
em caso de resolução

Or. de

Alteração 108

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
a pagamento recebido do consumidor no 
prazo de 30 dias a contar da data em que 
receba a comunicação da decisão de 
resolução.

1. O comerciante deve reembolsar qualquer 
pagamento recebido do consumidor no 
prazo de catorze dias a contar da data em 
que receba a comunicação da decisão de 
resolução.

Or. de

Alteração 109

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Se o consumidor tiver solicitado 
expressamente um envio diferente do 
envio normal, o comerciante não será 
obrigado a devolver os custos adicionais 
daí decorrente.

Or. de
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Alteração 110

Proposta de directiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até ter 
recebido ou ter recolhido os bens, ou até o 
consumidor ter apresentado prova do envio 
dos bens, consoante o que ocorrer 
primeiro.

2. Para os contratos de fornecimento de 
bens celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
pode reter o reembolso até ter recebido ou 
ter recolhido os bens, ou até o consumidor 
ter apresentado prova do envio dos bens, 
consoante o que ocorrer primeiro, a menos 
que o próprio comerciante se tenha 
oferecido para recolher os bens.

Or. de

Alteração 111

Proposta de directiva
Artigo 17 – Título

Texto da Comissão Alteração

Obrigações do consumidor em caso de 
resolução

Obrigações de devolução do consumidor 
em caso de resolução

Or. de

Alteração 112

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos contratos de venda nos quais a 
posse material dos bens tenha sido 
transferida para o consumidor ou, a seu 
pedido, para terceiro antes da expiração do 
prazo de resolução, o consumidor deve 

1. Nos contratos de fornecimento de bens 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial nos quais a 
posse material dos bens tenha sido 
transferida para o consumidor ou, a seu 
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devolvê-los ou entregá-los ao comerciante, 
ou a uma pessoa autorizada pelo 
comerciante a recebê-los, no prazo de 14 
dias a contar do dia em que informar o 
comerciante da sua decisão de resolução do 
contrato, salvo se o próprio comerciante se 
tiver oferecido para recolher os bens.

pedido, para terceiro antes da expiração do 
prazo de resolução, o consumidor deve 
devolvê-los ou entregá-los ao comerciante, 
ou a uma pessoa autorizada pelo 
comerciante a recebê-los, no prazo de 14 
dias a contar do dia em que informar o 
comerciante da sua decisão de resolução do 
contrato, salvo se o próprio comerciante se 
tiver oferecido para recolher os bens.

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens, salvo se o 
comerciante concordar em assumir o 
referido custo.

O consumidor apenas deve suportar o custo 
directo da devolução dos bens, a menos 
que o comerciante tenha concordado em 
assumir o referido custo ou o valor dos 
bens a devolver seja superior a um 
montante de 50 euros.

Or. de

Alteração 113

Proposta de directiva
Artigo 17 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
verificar a natureza e o funcionamento dos 
bens. Não é responsável pela depreciação 
dos bens quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea b) do artigo 9.º. Nos 
contratos de prestação de serviços sujeitos 
a um direito de resolução, o consumidor 
não assume os custos relativos aos 
serviços executados, total ou parcialmente 
durante o prazo de resolução.

2. O consumidor só é responsável pela 
depreciação dos bens que decorra de uma 
manipulação que exceda o necessário para 
constatar a natureza, as características e o 
funcionamento dos bens. Não é 
responsável pela depreciação dos bens 
quando o comerciante não tenha 
conseguido apresentar prova da resolução, 
nos termos da alínea e) do n.º 1 do artigo 
5.º. 

Or. de
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Alteração 114

Proposta de directiva
Artigo 18 – Título

Texto da Comissão Alteração

Consequências do exercício do direito de 
resolução em contratos acessórios

Consequências do exercício do direito de 
resolução em contratos complementares

Or. de

Alteração 115

Proposta de directiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º 
da Directiva 2008/48/CE, se o consumidor 
exercer o seu direito de resolução no 
âmbito de um contrato celebrado à 
distância ou de um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, nos termos 
dos artigos 12.º a 17.º, os contratos 
acessórios são automaticamente 
resolvidos, sem quaisquer custos para o 
consumidor.

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º 
da Directiva 2008/48/CE, se o consumidor 
exercer o seu direito de resolução no 
âmbito de um contrato celebrado à 
distância ou de um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, nos termos 
dos artigos 12.º a 17.º, os contratos
complementares são automaticamente 
resolvidos, sem quaisquer custos para o 
consumidor, não se encontrando tais 
custos previstos na directiva supra.

Or. de

Alteração 116

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância, o direito resolução não é 
aplicável:

1. No que respeita aos contratos celebrados 
à distância e fora do estabelecimento 
comercial, o direito de resolução não é 
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aplicável:

Or. de

Alteração 117

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, antes do termo 
do período de 14 dias estabelecido pelo 
artigo 12.º;

a) Aos serviços cuja execução já tenha sido 
iniciada com o prévio consentimento 
expresso dos consumidores, num suporte 
duradouro, antes do termo do período de 
14 dias estabelecido pelo artigo 12.º;

Or. de

Alteração 118

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A géneros alimentícios, bebidas e 
outros bens sensíveis em termos 
higiénicos, cuja embalagem ou selo 
tenham sido abertos pelo consumidor;

Or. de
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Alteração 119

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) Aos contratos para os quais, a fim de 
dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

Or. de

Alteração 120

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea c-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-C) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
expressamente ao comerciante a 
deslocação ao seu domicílio para aí 
efectuar operações de manutenção ou 
reparação; se, nesta ocasião, o 
comerciante fornecer serviços diferentes 
dos expressamente solicitados pelo 
consumidor ou bens diferentes das peças 
de substituição imprescindíveis para a 
manutenção ou reparação, o direito de 
resolução aplica-se a esses serviços ou 
bens adicionais.

Or. de



PE442.789v04-00 66/116 PR\819980PT.doc

PT

Alteração 121

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da celebração 
do contrato de venda e cuja entrega apenas 
possa ser feita depois do prazo referido no 
artigo 22.º, n.º 1, estando o valor real 
dependente de flutuações do mercado que 
não podem ser controladas pelo 
comerciante;

d) Ao abastecimento de vinho, cujo preço 
tenha sido acordado aquando da celebração 
do contrato e cuja entrega apenas possa ser 
feita depois do prazo referido no artigo 
22.º, n.º 1, estando o valor real dependente 
de flutuações do mercado que não podem 
ser controladas pelo comerciante;

Or. de

Alteração 122

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Ao fornecimento de gravações áudio ou 
vídeo e de programas informáticos selados 
a que o consumidor tenha retirado o selo;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 123

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) A contratos celebrados em leilões. h) A contratos celebrados em leilões 
públicos.

Or. de
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Alteração 124

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, o direito 
resolução não é aplicável:

Suprimido

a) Aos contratos para entrega de géneros 
alimentícios, bebidas ou outros bens 
destinados ao consumo corrente do 
agregado familiar, seleccionados 
previamente pelo consumidor através de 
um meio de comunicação à distância e 
entregues fisicamente no domicílio, 
residência ou local de trabalho do 
consumidor pelo comerciante que, regra 
geral, vende os referidos bens no seu 
estabelecimento comercial;

b) Aos contratos para os quais, a fim de 
dar resposta a uma emergência imediata, 
o consumidor tenha solicitado a pronta 
execução do contrato pelo comerciante; 
se, nesta ocasião, o comerciante prestar 
ou vender serviços ou bens diferentes dos 
estritamente necessários para dar resposta 
à emergência imediata do consumidor, o 
direito de resolução aplica-se a esses 
serviços ou bens adicionais;

c) Aos contratos para os quais o 
consumidor tenha solicitado 
especificamente ao comerciante, através 
de um meio de comunicação à distância, 
que se desloque ao seu domicílio para 
efectuar operações de manutenção ou 
reparação em bens de que é proprietário; 
se, nesta ocasião, o comerciante fornecer 
serviços diferentes dos especificamente 
solicitados pelo consumidor ou bens 
diferentes das peças de substituição 
imprescindíveis para a manutenção ou 
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reparação, o direito de resolução aplica-se 
a esses serviços ou bens adicionais.

Or. de

Alteração 125

Proposta de directiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

As partes podem acordar não aplicar os 
n.ºs 1 e 2.

As partes podem acordar não aplicar o n.º 
1.

Or. de

Alteração 126

Proposta de directiva
Artigo 20 – Título e n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 20.º Suprimido

Contratos à distância e contratos 
celebrados fora do estabelecimento 

comercial excluídos

1. Os artigos 8.º a 19.º não se aplicam aos 
contratos à distância e aos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial:

a) para a venda de bens imóveis ou 
relativos a outros direitos respeitantes a 
bens imóveis, excepto no que diz respeito 
ao arrendamento e aos trabalhos 
efectuados no bem imóvel,

b) celebrados através de distribuidores 
automáticos ou de estabelecimentos 
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comerciais automatizados;

c) celebrados com operadores de 
telecomunicações através de cabinas 
telefónicas públicas pagas pela sua 
utilização;

d) para o fornecimento de géneros 
alimentícios ou de bebidas por um 
comerciante através de entregas 
frequentes e regulares efectuadas na 
proximidade do seu estabelecimento 
comercial.

Or. de

Alteração 127

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os artigos 8.º a 19.º não se aplicam aos 
contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial relativos a:

Suprimido

a) Seguros;

b) Serviços financeiros cujo preço 
dependa de flutuações do mercado 
financeiro, fora do controlo do 
comerciante, que possam realizar-se 
durante o prazo de resolução, nos termos 
do disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 
6.º da Directiva 2002/65/CE e

c) Créditos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Directiva 2008/48/CE.

Or. de
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Alteração 128

Proposta de directiva
Artigo 20 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os artigos 8.º a 19.º não se aplicam aos 
contratos à distância relativos ao 
fornecimento de alojamento, transporte, 
serviços de aluguer de automóveis, 
restauração ou serviços de lazer no que 
respeita aos contratos que estabelecem 
uma data ou um prazo de execução 
específicos.

Suprimido

Or. de

Alteração 129

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

Âmbito de aplicação Âmbito de aplicação

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. Sem prejuízo do disposto no n.º 5 
do artigo 24.e, sempre que o contrato for 
misto, abarcando tanto bens como 
serviços, o presente capítulo apenas se 
aplica aos bens.

1. Este capítulo abrange os contratos de 
vendas. 

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

(Em relação ao n.º 2 do artigo 21.º, ver alteração à segunda frase do n.º 3 do artigo 2.º)

Or. de
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Alteração 130

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.º

Suprimido

Or. de

Alteração 131

Proposta de directiva
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

2. O presente capítulo não se aplica aos
bens em segunda mão vendidos em hastas 
públicas.

Or. de

Alteração 132

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso o comerciante não cumpra a 
respectiva obrigação de entrega, o 
consumidor pode, no prazo de sete dias a 
contar da data de entrega estabelecida no 
n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 
somas pagas.

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, o qual 
não pode ser superior a sete dias, e 
informá-lo da sua intenção de resolver o 
contrato de venda se a entrega não for 
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efectuada. Se o prazo atrás indicado 
expirar sem que a entrega tenha sido 
efectuada, considera-se que o 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.

Or. de

Alteração 133

Proposta de directiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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. 

Or. de

Alteração 134

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comerciante deve entregar bens que 
sejam conformes com o contrato de venda.

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

Or. de
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Alteração 135

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 136

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 137

Proposta de directiva
Artigo 24 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer falta de conformidade que 
resulte de instalação incorrecta dos bens é 
considerada falta de conformidade dos 
bens sempre que a instalação fizer parte do 
contrato de venda e os bens forem 
instalados pelo comerciante ou sob a sua 
responsabilidade. O mesmo acontece se os 
produtos destinados a ser montados pelo 

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

consumidor forem montados pelo 
consumidor e se a montagem incorrecta for 
devida a um erro nas instruções da 
montagem.

Or. de

Alteração 138

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Em caso de falta de conformidade, o 
consumidor tem o direito de:

a) Obter a reposição da conformidade
através de reparação ou de substituição, 

a) Obter que os bens sejam tornados 
conformes com o contrato através de 
reparação ou de substituição, em 
conformidade com os n.ºs 2, 3 e 5, ou 

b) Obter a redução do preço, b) Obter uma redução adequada 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.

Or. de

Alteração 139

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O comerciante pode repor a 
conformidade através de reparação ou de
substituição, consoante preferir.

2. Numa primeira fase, o consumidor 
pode exigir do comerciante a reparação ou 
a substituição do bem, se tal não for 
impossível ou desproporcionado.
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Or. de

Alteração 140

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. 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.

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: 

a) o valor que o bem teria se não existisse 
falta de conformidade,

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.

Or. de
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Alteração 141

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O consumidor pode recorrer a qualquer 
solução disponível prevista pelo n.º 1, 
sempre que se verifique uma das seguintes 
situações:

4. Sem prejuízo do disposto no 
n.º 5-B, o consumidor pode exigir 
uma redução adequada do preço 
ou a resolução do contrato, 
sempre que se verifique uma das 
seguintes situações:

a) O comerciante tenha implícita 
ou explicitamente recusado 
repor a conformidade do bem;

a) O consumidor não tenha 
direito à reparação nem à 
substituição; 

b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo razoável;

b) O comerciante não tenha reposto a 
conformidade do bem num prazo razoável;

c) O comerciante tenha tentado repor a 
conformidade do bem, causando um 
inconveniente significativo para o 
consumidor;

c) O comerciante tenha 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.

Or. de

Alteração 142

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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 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 e ao objectivo que 
presidiu à compra dos bens pelo 
consumidor, nos termos da alínea b) do n.º 
2 do artigo 24.º.
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Or. de

Alteração 143

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 144

Proposta de directiva
Artigo 26 – n.º 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de
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Alteração 145

Proposta de directiva
Artigo 27 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 146

Proposta de directiva
Artigo 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de
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Alteração 147

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 148

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A fim de poder beneficiar dos seus 
direitos nos termos do artigo 25.º, 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.

Suprimido

Or. de

Alteração 149

Proposta de directiva
Artigo 28 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os Estados-Membros têm a 
possibilidade de adoptar ou manter 
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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 assegurar 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.

Or. de

Alteração 150

Proposta de directiva
Artigo 29 – n.º 2 – alíneas a), b) e c)

Texto da Comissão Alteração

a) Os direitos do consumidor nos termos do 
artigo 26.º, bem como uma declaração 
clara de que esses direitos não são 
afectados pela garantia comercial,

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,

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 
determinação, quando aplicável, de que a 
garantia comercial não pode ser transferida 
para um comprador subsequente.

c) A determinação, quando aplicável, de 
que a garantia comercial não pode ser 
transferida para um comprador 
subsequente.

Or. de
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Alteração 151

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente capítulo abrange as cláusulas 
contratuais 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.

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.

Or. de

Alteração 152

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O facto de o consumidor poder 
influenciar o conteúdo de certos aspectos 
de uma cláusula contratual ou de uma 
cláusula específica, não posterga a 
aplicação do presente capítulo a outras 
cláusulas contratuais do contrato.

2. O facto 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 ao resto do 
contrato, se a apreciação geral permitir 
concluir que se trata de um contrato de 
adesão.

Or. de
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Alteração 153

Proposta de directiva
Artigo 30 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
vinculativas ou disposições ou princípios 
de convenções internacionais de que os 
Estados-Membros ou a União sejam parte.

Or. de

Alteração 154

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 155

Proposta de directiva
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre a 
forma como as cláusulas contratuais devem 
ser expressas ou disponibilizadas ao 
consumidor.

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 
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comercial devem ser expressas ou 
disponibilizadas ao consumidor.

Or. de

Alteração 156

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando 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.

1. Uma cláusula contratual deve ser
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.

Or. de

Alteração 157

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 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 

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 
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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.

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.

Or. de

Alteração 158

Proposta de directiva
Artigo 32 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam à avaliação 
do objecto principal do contrato nem à 
adequação de qualquer pagamento 
adicional ao previsto relativamente à 
obrigação contratual principal do 
comerciante, desde que o comerciante 
respeite integralmente o disposto no artigo 
31.º.

3. 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 
qualquer pagamento adicional e os bens ou 
serviços, desde que o comerciante respeite 
integralmente o disposto nos n.ºs 1, 2 e 3 
do artigo 31.º.

Or. de

Alteração 159

Proposta de directiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual.

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual 
normalizada.

Or. de
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Alteração 160

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. de

Alteração 161

Proposta de directiva
Artigo 34 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de
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Alteração 162

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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. 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.

Or. de

Alteração 163

Proposta de directiva
Artigo 35 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de
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Alteração 164

Proposta de directiva
Artigo 36 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 165

Proposta de directiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Alteração 166

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 167

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Em particular, as pessoas ou 
organizações que, nos termos da legislação 
nacional, possuam um interesse legítimo na 
defesa dos consumidores, podem solicitar
aos tribunais ou às autoridades 
administrativas que se pronunciem sobre o 
carácter abusivo das cláusulas contratuais 
redigidas para utilização geral.

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

Or. de

Alteração 168

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de



PR\819980PT.doc 89/116 PE442.789v04-00

PT

Alteração 169

Proposta de directiva
Artigo 38 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. 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.

4. Os meios referidos no n.º 2 podem, no 
respeito das legislações nacionais, ser 
accionados, individualmente ou em 
conjunto, 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.

Or. de

Alteração 170

Proposta de directiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido

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 
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controlo referido no n.º 2 do artigo 40.º

Or. de

Alteração 171

Proposta de directiva
Artigo 40

Texto da Comissão Alteração

Artigo 40.º Suprimido

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/CE1, tendo-se em conta 
o disposto no seu artigo 8.º.

1. 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).

Or. de

Alteração 172

Proposta de directiva
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Venda forçada Bens e serviços não solicitados

O consumidor está isento de qualquer O consumidor está isento de qualquer 



PR\819980PT.doc 91/116 PE442.789v04-00

PT

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 
consentimento.

contraprestação nos casos de fornecimento 
não solicitado de bens ou serviços, 
proibido 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 consentimento.

Or. de

Alteração 173

Proposta de directiva
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 174

Proposta de directiva
Artigo 46-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 
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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.

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 é eficaz para a 
protecção dos consumidores é, por um 
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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 da 
data em que têm 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.

Or. de

Alteração 175

Proposta de directiva
Artigo 46-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de
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Alteração 176

Proposta de directiva
Artigo 46-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 de adaptação da directiva às 
evoluções neste domínio.

Or. de

Alteração 177

Proposta de directiva
Artigo 48

Texto da Comissão Alteração

Artigo 48.º Suprimido

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 
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as evoluções neste domínio. A Comissão 
pode solicitar informações aos Estados-
Membros.

Or. de

Alteração 178

Proposta de directiva
Anexo I – Parte A

Texto da Comissão Alteração

A. Informações a facultar com o 
formulário de resolução

A. Modelo de instruções de resolução

1. Nome, endereço geográfico e endereço 
electrónico do comerciante a quem o 
formulário de resolução deve ser enviado.

Direito de resolução

2. Declaração que confirme que o 
consumidor tem o direito de resolver o 
contrato e que este direito pode ser 
exercido através do formulário de 
resolução (a seguir apresentado), que 
deve ser enviado por suporte duradouro 
ao comerciante nos termos do n.º 1:

O consumidor dispõe de um prazo de 
catorze dias para exercer o direito de 
resolução do presente contrato sem 
indicar qualquer motivo.

a) Para os contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, no prazo de 14 
dias a contar da sua assinatura das notas 
de encomenda;

O prazo inicia-se [aquando da recepção 
dos bens encomendados](1). No cálculo 
do prazo não se inclui o dia da [recepção 
dos bens](2). Se o último dia do prazo 
coincidir com um feriado, um sábado ou 
um domingo, o prazo terminará no dia 
útil seguinte.

Como salvaguarda do prazo de resolução 
é suficiente o envio atempado da 
declaração de resolução.

b) Para os contratos de venda à distância, 
no prazo de 14 dias a contar do início da 
posse material dos bens pelo consumidor 
ou por terceiros indicados pelo 
consumidor, com excepção do 
transportador.

A declaração de resolução deve ser 
enviada num suporte duradouro (por 
exemplo, por carta expedida pelo 
correio)(3) a: (4). O consumidor pode 
utilizar o formulário infra, sem que tal 
constitua uma obrigação.
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c) Para os contratos à distância: Consequências da resolução

- no prazo de 14 dias após a celebração do 
contrato, se o consumidor não tiver dado 
o seu consentimento expresso prévio para 
a que execução do contrato tenha início 
antes do termo deste prazo de 14 dias; 

Para a resolução ter efeito, os bens 
recebidos terão de ser devolvidos no prazo 
de 14 dias [a expensas nossas](5). O prazo 
inicia-se aquando do envio da vossa 
declaração de resolução. No cálculo deste 
prazo não se inclui o dia do envio da 
declaração de resolução. Se o último dia 
deste prazo coincidir com um feriado, um 
sábado ou um domingo, o prazo 
terminará no dia útil seguinte.

- num prazo que expira na data do início 
da execução do contrato, sempre que o 
consumidor tenha dado o seu 
consentimento expresso prévio para a 
execução do contrato começar antes do 
termo do prazo de 14 dias. 

Se os bens recebidos nos forem devolvidos 
em estado deteriorado, o consumidor será 
responsabilizado pela eventual 
depreciação desses bens. Este ponto 
aplica-se apenas nos casos em que a 
referida depreciação seja atribuível a um 
manuseamento desnecessário dos bens 
com vista a verificar a sua natureza e 
características. Pode evitar uma 
deterioração dos bens se tiver o cuidado 
de não os utilizar como se fossem sua 
propriedade e se se abstiver de quaisquer 
práticas que deteriorem o seu valor.

3. Para todos os contratos de venda, uma 
declaração que informe o consumidor 
sobre os prazos e as modalidades de 
devolução dos bens ao comerciante e 
sobre as condições de reembolso nos 
termos dos artigos 16.º e 17.º, n.º2.

No caso de a resolução ter efeito, 
quaisquer pagamentos recebidos por nós 
terão de ser devolvidos no prazo de 14 
dias. O prazo inicia-se, para nós, aquando 
da recepção da vossa declaração de 
resolução. No cálculo deste prazo não se 
inclui o dia da recepção da declaração de 
resolução. Se o último dia deste prazo 
coincidir com um feriado, um sábado ou 
um domingo, o prazo terminará no dia 
útil seguinte.

4. Para os contratos à distância 
celebrados via Internet, uma declaração 
que confirme que o consumidor pode 
preencher e apresentar electronicamente 
o formulário normalizado de resolução 
através do sítio Internet do comerciante e 
de que receberá imediatamente, por 
correio electrónico, um aviso da recepção 
da referida resolução, enviado pelo 

Para os contratos de vendas, o 
comerciante pode reter o reembolso até 
[ter recebido ou ter recolhido os bens, ou 
até o consumidor ter apresentado prova 
do envio dos bens, consoante o que 
ocorrer primeiro](6). 
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comerciante.

5. Uma declaração que confirme que o 
consumidor pode utilizar o formulário de 
resolução constante da Parte B. 

Indicações para apresentação:

(1) Se um dos seguintes casos especiais 
ocorrer, o texto da menção entre 
parêntesis será o seguinte: 

a) Nos contratos à distância relativos à 
prestação de serviços: "aquando da 
celebração do contrato";

b) Nos contratos de prestação de serviços 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial: "aquando da recepção de uma 
cópia do documento contratual assinado 
em suporte duradouro (por exemplo, em 
papel)."

(2) Se um dos seguintes casos especiais 
ocorrer, o texto da menção entre 
parêntesis será o seguinte: 

a) Nos contratos à distância relativos à 
prestação de serviços: "da celebração do 
contrato";

b) Nos contratos de prestação de serviços 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial: "recebeu uma cópia do 
documento contratual".

(3) Nos contratos à distância é necessário 
aditar o seguinte: 

a) Nos casos em que o comerciante 
permite a resolução por meio de correio 
electrónico: "ou por correio electrónico";

b) Nos casos em que o comerciante 
permite ao consumidor o preenchimento
electrónico num sítio Internet do modelo 
do formulário de resolução: "ou no nosso 
sítio Internet".

(4) Incluir: Identidade e morada do 
comerciante. Nos contratos à distância é 
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obrigatório indicar adicionalmente: o 
endereço de correio electrónico e/ou o 
endereço Internet do comerciante, que o 
consumidor pode utilizar para resolver o 
contrato.

(5) Sempre que o preço dos bens a 
devolver não seja superior a um montante 
de 50 euros, a menção entre parêntesis é a 
seguinte: "custeado pelo próprio".

(6) Nos casos em que o comerciante se 
disponibilize para recolher os bens nas 
instalações do consumidor, a menção 
entre parêntesis é a seguinte: "recolha 
nas vossas instalações".

Or. de

Alteração 179

Proposta de directiva
Anexo I – Parte B

Texto da Comissão Alteração

(só deve preencher e devolver o presente 
formulário se quiser resolver o contrato)

- Para:  - Para: (Identidade, morada e, 
eventualmente, endereço de correio 
electrónico do comerciante) (*)

- Pela presente comunico/comunicamos* 
que resolvo/resolvemos* o meu/nosso* 
contrato de venda relativo ao seguinte 
bem/à prestação do seguinte serviço*

- Eu/Nós (**) comunico/comunicamos
pela presente, que pretendo (pretendemos) 
(**) resolver o seguinte contrato

- Solicitado em*/recebido em * - Solicitado em (***):

- Nome do consumidor/ dos consumidores - Nome(s) do(s) consumidor(es) (***):

- Endereço do consumidor/ dos 
consumidores

Endereço(s) do(s) consumidor(es) (***):
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- Assinatura do consumidor/ dos 
consumidores (só no caso do presente 
formulário ser apresentado por escrito)

- Assinatura(as) do(s) consumidor(es) 
(apenas no caso de o presente formulário 
ser apresentado em papel) (***):

Data - Data (***):

(*)   A preencher pelo comerciante antes 
de entregar o formulário ao consumidor.

*Riscar o que não interessa. (**)    (**) Riscar o que não interessa.

(***) (***) A preencher pelo(s) 
consumidor(es) nos casos em que este 
formulário seja utilizado para resolver o 
contrato.

Or. de

Alteração 180

Proposta de directiva
Anexo II – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) excluir ou limitar a responsabilidade do
comerciante por morte ou danos corporais 
causados ao consumidor através de acto 
ou de omissão do referido comerciante;

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 do referido comerciante;

Or. de

Alteração 181

Proposta de directiva
Anexo II – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 182

Proposta de directiva
Anexo II – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 183

Proposta de directiva
Anexo II – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 184

Proposta de directiva
Anexo II – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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;

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 a outra parte contratante;

Or. de

Alteração 185

Proposta de directiva
Anexo II – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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;

Or. de
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Alteração 186

Proposta de directiva
Anexo II – alínea c-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 187

Proposta de directiva
Anexo II – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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;

Suprimido

Or. de

Alteração 188

Proposta de directiva
Anexo II – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de
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Alteração 189

Proposta de directiva
Anexo II – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) permitir ao comerciante resolver ou 
modificar o contrato devido à introdução 
do euro.

Or. de

Alteração 190

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Excluir ou limitar os direitos do 
consumidor em relação ao comerciante ou 
a outra parte em caso de não execução total 
ou parcial ou de execução 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;

a) Excluir ou limitar indevidamente os 
direitos do consumidor em relação ao 
comerciante ou a outra parte em caso de
não execução total ou parcial ou de 
execução defeituosa 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;

Or. de

Alteração 191

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

retenção de montantes pagos 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 se 
o comerciante não conseguir celebrar ou 
executar o contrato; 

Or. de

Alteração 192

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) Impor ao consumidor que não cumpra as 
suas obrigações uma indemnização de 
montante desproporcionadamente 
elevado;

Or. de

Alteração 193

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Permitir ao comerciante resolver o 
contrato, não sendo o mesmo direito 
reconhecido ao consumidor;

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;

Or. de
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Alteração 194

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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

e) Permitir ao comerciante – excepto por 
motivo grave – resolver um contrato sem 
termo sem aviso prévio razoável;

Or. de

Alteração 195

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Renovar automaticamente um contrato 
sujeito a termo caso não haja manifestação 
em contrário da parte do consumidor 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;

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;

Or. de

Alteração 196

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Permitir ao comerciante aumentar o g) Permitir ao comerciante aumentar o 
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preço acordado com o consumidor 
aquando da celebração do contrato sem 
dar ao consumidor o direito de resolver o 
contrato;

preço 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;

Or. de

Alteração 197

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 198

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) Prever a possibilidade de o comerciante 
ceder a sua posição contratual sem o 
acordo do consumidor;

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;

Or. de
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Alteração 199

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) Restringir o direito de os consumidores 
revenderem os seus bens, limitando a 
transferibilidade das garantias comerciais 
apresentadas pelo comerciante;

Suprimido

Or. de

Alteração 200

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) Autorizar o comerciante a modificar 
unilateralmente as cláusulas do contrato, 
nomeadamente as características do bem 
ou do serviço;

k) Autorizar o comerciante a modificar 
unilateralmente as cláusulas do contrato
sem razão válida e especificada no 
mesmo;

Or. de

Alteração 201

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea k-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de



PE442.789v04-00 108/116 PR\819980PT.doc

PT

Alteração 202

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 203

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 204

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 1 – alínea l-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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;
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Or. de

Alteração 205

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1, alínea e) não se aplica às
cláusulas que permitem ao fornecedor de 
serviços financeiros resolver 
unilateralmente, sem aviso prévio, 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.

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 existir uma 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.

Or. de

Alteração 206

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 3 – parte introdutória e alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

3. O n.º 1, alínea g) não se aplica a: 3. 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 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

a) Transacções relativas a valores 
mobiliários, instrumentos financeiros e 
outros bens 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;

Or. de
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Alteração 207

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(Ver alteração relativa ao n.º 3-A do Anexo III)

Or. de

Alteração 208

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

(Ver alteração relativa à alínea c) do n.º 3 do Anexo III)

Or. de

Alteração 209

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 4 – parte introdutória e alínea a)

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 1, alínea k) não se aplica a: 4. O n.º 1, alínea k) é aplicável sem 
prejuízo das cláusulas:
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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.

a) 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.

Or. de

Alteração 210

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 211

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Contratos de compra ou de venda de 
divisas, de cheques de viagem ou de vales 

Suprimido
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postais internacionais expressos em 
divisas.

Or. de

Alteração 212

Proposta de directiva
Anexo III – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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.

d) 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.

Or. de
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A proposta da Comissão e os seus objectivos
A proposta da Comissão Europeia de uma directiva relativa aos direitos dos consumidores 
funde quatro directivas comunitárias1 em vigor num único instrumento legislativo. A proposta 
é o resultado de uma revisão do acervo relativo à defesa do consumidor, lançada em 2004, 
com a finalidade de simplificar e completar o quadro normativo vigente em matéria de 
protecção dos consumidores. Foi apresentada em 8 de Outubro de 2008, na sequência de um 
processo de consulta e de uma avaliação de impacto, e propõe que a nova directiva aplique o 
princípio da harmonização total.

O duplo objectivo da proposta é o de assegurar que os consumidores, na totalidade dos 27 
Estados-Membros, depositem confiança num elevado nível de protecção dos consumidores, e 
que as empresas, de menor ou maior dimensão, possam fornecer bens e serviços, isentas de 
obstáculos jurídicos desnecessários, aos consumidores dos 27 Estados-Membros da União. Na 
sua resolução sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor2, o Parlamento
Europeu confirmou o duplo objectivo de aumentar a confiança dos consumidores e diminuir a 
relutância das empresas em efectuar vendas transfronteiras.

A fragmentação jurídica constitui um factor dissuasivo para os consumidores e para as 
empresas, quando ponderam a realização de trocas comerciais transfronteiras. Os 
consumidores queixam-se frequentemente de que lhes é negada a possibilidade de 
beneficiarem plenamente do mercado interno (sobretudo quando fazem compras em linha), 
uma vez que os vendedores que operam a partir de um Estado-Membro têm frequentemente 
relutância em se submeter a regras diferentes, quando entram num novo mercado3, e em 
correr o risco de serem objecto de acções judiciais noutro Estado-Membro. Esta situação 
poderá agravar-se com a aplicação dos Regulamentos Bruxelas I e Roma I, e de quaisquer 
decisões subsequentes do Tribunal de Justiça da União Europeia4, o que poderia dificultar 
ainda mais as condições para a oferta transfronteiras de bens na União Europeia.

Embora a maioria dos membros da comissão reconheça que o problema da fragmentação 
jurídica tem de ser resolvido, a opinião geral é que a abordagem de harmonização total 
proposta pela Comissão Europeia não é exequível nesta fase, dada a natureza e o âmbito de 
aplicação da proposta. Em conformidade com a Resolução do Parlamento Europeu referente 
ao Livro Verde sobre a revisão do acervo relativo à defesa do consumidor, e como já foi 

                                               
1 Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às cláusulas abusivas nos contratos 
celebrados com os consumidores; Directiva 1999/44/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de Maio 
de 1999, relativa a certos aspectos da venda de bens de consumo e das garantias a ela relativas; Directiva 
97/7/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de Maio de 1997, relativa à protecção dos consumidores 
em matéria de contratos à distância; e Directiva 85/577/CEE do Conselho, de 20 de Dezembro de 1985, relativa 
à protecção dos consumidores no caso de contratos negociados fora dos estabelecimentos comerciais.
2 Relatório sobre o Livro Verde sobre a revisão do acervo comunitário relativo à defesa do consumidor, 
A6-0281/2007, apresentado por Béatrice Patrie.
3 Uma audição da comissão IMCO apurou que as empresas têm de pagar custos excessivos: 20 000 euros por ano 
e por mercado nacional, só em custos decorrentes do cumprimento da lei.
4 Processo Alpenhof/Heller (C-144/09 – 24/04/2009, audiência no TJCE a ter lugar em 16.3.2010) e Processo 
Pammer/Reederei Karl Schlüter (C-585/08 – 24.12.2008).
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afirmado no documento de trabalho de 2009 da Comissão do Mercado Interno e da Protecção 
dos Consumidores1, os membros da comissão preferem uma abordagem de harmonização 
total orientada, ou seja, circunscrita a aspectos específicos de determinados contratos, sem 
deixar de assegurar um elevado nível de protecção dos consumidores.

O projecto de relatório

Neste contexto, o relator propõe uma alteração do âmbito de aplicação: para além de uma 
série de derrogações sectoriais, o âmbito de aplicação da directiva limita-se, em grande 
medida, aos contratos celebrados fora dos estabelecimentos comerciais, que constituem a 
parte mais importante das transacções transfronteiras. 

Tal tornou igualmente necessária uma alteração estrutural. Os antigos capítulos II e III devem 
ser fundidos, de modo a que, para além das definições que constantes do capítulo I, as 
disposições relativas à informação dos consumidores e ao direito de resolução para os 
contratos celebrados à distância e para os contratos celebrados fora do estabelecimento 
comercial contidas no capítulo II sejam objecto da pretendida harmonização total orientada. 
Contudo, a informação e o direito de resolução para os contratos celebrados dentro de 
estabelecimentos comerciais devem ser objecto de uma harmonização mínima. O princípio da 
harmonização total orientada aplica-se igualmente às disposições dos capítulos IV e V. No 
entanto, o relator teve em conta as preocupações de grande número de deputados, criando 
numa série de artigos "cláusulas de abertura" que deverão permitir aos legisladores nacionais 
manter um nível mais elevado de protecção dos consumidores se o mesmo estiver previsto nas 
respectivas legislações nacionais.

As definições constantes do artigo 2.º delimitam o âmbito de aplicação da proposta no seu 
conjunto, assim como o âmbito de aplicação dos seus capítulos e das suas disposições. Se um 
determinado contrato está ou não sujeito a regras harmonizadas depende, em grande medida, 
da redacção das definições. Algumas definições não são satisfatórias do ponto de vista 
jurídico. O relator propõe, por isso, adaptações que são coerentes com as definições que 
figuram no projecto de quadro comum de referência. Além disso, são introduzidas definições 
de "contrato misto" e de "contrato complementar". Para assegurar uma maior coerência entre 
as directivas em vigor, é igualmente necessário adaptar a definição de "contrato à distância" 
estabelecida na Directiva 2002/65/CE. A descrição opaca do âmbito de aplicação, objecto do 
artigo 3.º, foi suprimida. Em sua substituição, o princípio da harmonização total foi 
introduzido no n.º 1 do artigo 4.º, prevendo-se a obrigação de os Estados-Membros 
comunicarem à Comissão quaisquer disposições nacionais divergentes. Nos números 
seguintes do artigo 4.º, figuram informações detalhadas sobre o alcance do princípio da 
harmonização total orientada. 

O novo capítulo II tem agora um âmbito de aplicação limitado, ocupando-se da informação do 
consumidor e do direito de resolução para os contratos celebrados à distância e para os 
contratos celebrados fora do estabelecimento comercial. No n.º 1 do capítulo 5, deve ser 
prevista a obrigação de o comerciante informar o consumidor, de forma clara e compreensível 
e respeitando o princípio da boa-fé. Tal parece adequado, uma vez que, para além das 

                                               
1 Documento de trabalho sobre a proposta de directiva relativa aos direitos dos consumidores - IMCO/6/68476, 
apresentado por Arlene McCarthy.
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informações obrigatórias previstas no n.º 1, pode ser necessário, em determinados casos, 
formular indicações ou avisos com o objectivo de proteger o consumidor. Além disso, o 
relator propõe a obrigação de serem fornecidas informações relativas ao endereço do 
estabelecimento do comerciante, ao seu número de telefone e de fax ou ao seu endereço de 
correio electrónico, para que o consumidor possa comunicar rápida e eficazmente com o 
comerciante. No que se refere ao direito de resolução, o comerciante deve poder utilizar o 
modelo de instruções de resolução e o modelo de formulário de resolução, que o relator 
propõe nas partes A e B do Anexo I. Também se sublinha, no artigo 5.º, que incumbe ao 
comerciante o ónus da prova relativamente ao cumprimento dos requisitos em matéria de 
informação. Nos termos do n.º 1 do artigo 10.º, a informação a que se refere o artigo 5.º deve 
ser apresentada no documento contratual ou noutro suporte duradouro. No entanto, existem 
situações em que essa exigência formal parece excessiva. Nestes casos excepcionais, deve ser 
possível proceder de modo diferente. De acordo com o n.º 1 do artigo 13.º, o prazo de 
resolução a aplicar em caso de omissão de informação sobre o direito de resolução deve ser 
alargado para um ano. Outras alterações introduzidas nos artigos 16.º e 17.º podem reforçar a 
protecção dos consumidores. Nos termos do n.º 1 do artigo 16.º, o comerciante é obrigado a 
reembolsar qualquer a pagamento recebido do consumidor no prazo de catorze dias a contar 
da data em que recebe a comunicação da decisão de resolução. Além disso, o relator propõe, 
no n.º1 do artigo 17.º, que o consumidor não tenha de suportar o custo directo da devolução 
dos bens, se o valor dos bens a devolver for superior a um montante de 50 euros.

O relator é de opinião que os capítulos IV e V, que se baseiam no texto das directivas 
anteriores, devem ser abrangidos pelo princípio da harmonização total orientada. No entanto, 
propõe que em determinadas disposições sejam introduzidas "cláusulas de abertura", com o 
objectivo de manter uma maior flexibilidade a nível dos Estados-Membros. Assim, no caso do 
artigo 22.º, que tem por objecto a entrega, os Estados-Membros poderiam prever outras 
formas de reparação, o que permitiria que o instrumento jurídico francês "exécution forcée", 
por exemplo, continuasse a ser aplicado. A principal disposição deste capítulo é o artigo 26.º 
relativo à reposição da conformidade: o relator propõe uma hierarquia de formas de 
reparação, embora os Estados-Membros tenham a possibilidade de proceder de modo 
diferente, se as medidas foram necessárias e respeitarem os princípios da proporcionalidade e 
da eficácia. Deste modo, o Reino Unido, por exemplo, poderia manteria na sua forma actual o 
"right to reject". Com base na hierarquia proposta, o consumidor deve ter, em primeiro lugar, 
direito à reposição da conformidade do bem através de reparação ou de substituição. A seguir, 
o consumidor deve poder exigir uma redução adequada do preço ou a resolução do contrato 
de venda. Além disso, o relator propõe que certas disposições sejam reintroduzidas a fim de 
repor a situação inicial. Trata-se, por exemplo, do n.º 5-A do artigo 26.º, que, para evitar 
abusos, exclui a possibilidade de resolução do contrato se a falta de conformidade for 
insignificante, bem como do artigo 27.º-A, que tem por objecto o direito de regresso. No 
artigo 28.º, relativo aos prazos e ao ónus da prova, a obrigação de informar o comerciante da 
falta de conformidade deve ser suprimida, o que tornaria esta disposição mais favorável aos 
consumidores. Por outro lado, os Estados-Membros também devem ter a possibilidade de 
aprovar ou manter disposições que garantam um nível mais elevado de protecção dos 
consumidores. Este aditamento permite, por exemplo, que a França mantenha na sua forma 
actual as normas relativas a "vices cachés". 

No que se refere ao âmbito de aplicação do capítulo V, o relator propõe, no artigo 30.º, que 
este capítulo seja aplicado a cláusulas contratuais que não tenham sido negociadas 
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individualmente. No artigo 32.º, convém sublinhar que uma harmonização total da cláusula 
geral estabelecida no n.º 1 não altera em nada o facto de o princípio da boa-fé continuar a ser 
avaliado com base na legislação nacional. As principais disposições deste capítulo são os 
artigos 34.º e 35.º, que devem ser considerados em articulação com os anexos II e III. O 
relator seguiu a Comissão ao estipular que as cláusulas contratuais incluídas nos dois anexos 
devem ser consideradas abusivas em todos os Estados-Membros. Assim, o anexo II refere-se 
pela primeira vez a cláusulas contratuais que são consideradas abusivas em toda a União 
Europeia e sobre cuja interpretação o Tribunal de Justiça da União Europeia se pode 
pronunciar em última instância. No entanto, os Estados-Membros devem ter a possibilidade 
de prever outras cláusulas contratuais consideradas abusivas. 

Por último, o relator propõe, no capítulo VI, um método para fazer avançar o processo de 
simplificação iniciado com a presente directiva. Em primeiro lugar, prevê a obrigação de os 
Estados-Membros prestarem informações à Comissão, bem como um sistema de avaliação 
recíproca baseado na Directiva Serviços. O aspecto essencial deste sistema consiste no facto 
de os Estados-Membros terem de indicar de forma detalhada a razão pela qual as disposições 
nacionais divergentes são necessárias e em que medida respeitam os princípios da 
proporcionalidade e da eficácia. Para avaliar a eficácia, é necessário ter em conta as 
consequências para o comércio no mercado interno, bem como o significado real das 
disposições no que se refere à aplicação dos direitos dos consumidores. Além disso, pessoas 
ou organizações, que possuam um interesse na defesa dos consumidores, devem informar a 
Comissão sobre os resultados obtidos em termos de aplicação e impacto da presente directiva. 
Com base nestas informações, a Comissão deve elaborar um relatório, que apresentará ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, juntamente com eventuais propostas de revisão. 


