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Alteração 206
Françoise Castex

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Alteração 207
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão Europeia.

Or. de

Justificação

A União Europeia não tem competência para proceder a uma harmonização geral do direito 
da compra e venda. Mesmo que a sua aplicação fosse facultativa, o direito nacional deixaria 
de ser aplicável e seriam limitadas as competências de cada Estado-Membro. Dado que os 
consumidores já estão suficientemente protegidos pela legislação em vigor, não é necessária 
uma regulamentação à escala europeia. Além disso, a legislação nacional proporciona um 
elevado grau de segurança jurídica. Em contrapartida, não é garantido que o direito europeu 
comum da compra e venda seja interpretado de forma uniforme a nível europeu.

Alteração 208
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Proposta de Regulamento do Parlamento Proposta de Diretiva do Parlamento 
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Europeu e do Conselho relativo a um 
direito europeu comum da compra e 
venda

Europeu e do Conselho relativa à 
harmonização de determinados aspetos da 
obrigação de garantir a conformidade no 
âmbito de contratos de consumo, serviços 
conexos e conteúdos digitais

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão deve converter-se numa diretiva relativa à harmonização mínima de 
determinados aspetos da obrigação de garantir a conformidade no âmbito de contratos de 
consumo, prestação serviços conexos e fornecimento de conteúdos digitais. Trata-se 
substancialmente de um alargamento da Diretiva 2011/83/UE. Por uma questão de 
segurança jurídica, as questões já regulamentadas na Diretiva 2011/83/UE não devem ser 
abordadas no presente texto.

Alteração 209
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Existem ainda obstáculos consideráveis 
à atividade económica transfronteiriça que 
impedem o pleno desenvolvimento do 
potencial de crescimento e de criação de 
emprego do mercado interno. Atualmente, 
apenas um em cada dez profissionais da 
União efetua exportações para o interior 
desta e a maioria fá-lo apenas para um 
número reduzido de Estados-Membros. 
De todos os obstáculos às trocas 
comerciais transfronteiriças, 
designadamente o regime fiscal, as 
exigências administrativas, as dificuldades 
de entrega ou a língua e a cultura, os 
profissionais consideram que a 
dificuldade de conhecer e interpretar as 
disposições de uma legislação contratual 
estrangeira é um dos maiores entraves às 
transações entre empresas e 
consumidores ou só entre empresas. Esta 
situação prejudica igualmente os 

(1) Existem ainda obstáculos consideráveis 
à atividade económica transfronteiriça que 
impedem o pleno desenvolvimento do 
potencial de crescimento e de criação de 
emprego do mercado interno. De todos os 
obstáculos às trocas comerciais 
transfronteiriças, designadamente o regime 
fiscal, as exigências administrativas, a 
língua e a cultura foram identificadas 
como sendo os maiores entraves. Apesar 
da Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativa aos direitos dos 
consumidores1, recentemente aprovada, 
que harmoniza os aspetos principais dos 
contratos à distância, constata-se ainda a 
existência de uma série de discrepâncias 
entre as disposições nacionais em matéria 
de direito dos contratos de consumo. Essas 
discrepâncias podem ser consideradas 
entraves ao funcionamento e ao 
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consumidores, pois limita o acesso aos 
bens. A existência de diferentes direitos
nacionais dos contratos desencoraja o 
exercício de alguns direitos fundamentais, 
como a liberdade de fornecer bens e 
serviços, constituindo um entrave ao 
funcionamento e ao desenvolvimento 
permanente do mercado interno. Tem 
também por consequência restringir a 
concorrência, em particular nos mercados 
dos Estados-Membros de menor 
dimensão.

desenvolvimento permanente do mercado 
interno.

__________________
1 JO L 304, 22.11.2011, p. 64.

Or. en

Justificação

A proposta de diretiva deve ser estruturada da seguinte maneira: Capítulo 1: Âmbito de 
aplicação e definições Capítulo 2: Conformidade e meios de defesa do consumidor Capítulo 
3: Garantias comerciais Capítulo 4: Serviços conexos Capítulo 5: Disposições gerais

Alteração 210
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos são o instrumento jurídico 
indispensável de qualquer transação 
económica. Contudo, a necessidade de os 
profissionais identificarem ou negociarem 
o direito aplicável, analisarem as 
disposições da legislação estrangeira 
aplicável, que muitas vezes requer uma 
tradução, obterem aconselhamento 
jurídico para poder compreender todas as 
suas exigências e adaptarem os seus 
contratos às diversas legislações 
nacionais eventualmente aplicáveis em 
operações transfronteiriças torna o 
comércio além-fronteiras mais complexo 

(2) Os contratos são o instrumento jurídico 
indispensável de qualquer transação 
económica. Torna-se, por conseguinte, 
necessário complementar a Diretiva 
2011/83/UE através da atualização de 
determinadas disposições legais que 
regem certos aspetos da obrigação de 
garantir a conformidade no âmbito de 
contratos de consumo, serviços conexos e 
conteúdos digitais. Esse processo de 
atualização deve ter em conta as 
necessidades da economia digital e a 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça das Comunidades Europeias.
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e oneroso do que o comércio nacional. 
Os obstáculos relacionados com o direito 
dos contratos constituem, assim, um fator 
de peso para dissuadir profissionais 
virados para a exportação de entrarem no 
comércio transfronteiriço ou expandirem 
a sua atividade para outros Estados-
Membros. Este efeito dissuasor é 
particularmente grave para as pequenas e 
médias empresas (PME), para as quais os 
custos de penetração em mercados 
estrangeiros são muitas vezes 
particularmente elevados 
proporcionalmente ao seu volume de 
negócios. Em consequência, os 
profissionais não conseguem reduzir os 
seus custos tanto como conseguiriam se 
pudessem comercializar bens e serviços 
com base num direito dos contratos 
uniforme para todas as suas transações 
transfronteiriças e, na internet, 
num único sítio.

Or. en

Alteração 211
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Os custos das transações relacionados 
com os diferentes direitos contratuais 
nacionais, que assumem proporções 
consideráveis, assim como os obstáculos 
jurídicos decorrentes das diferenças 
existentes entre os vários regimes 
obrigatórios de proteção dos 
consumidores, têm consequências diretas 
no funcionamento do mercado interno, no 
que se refere às transações entre 
empresas e consumidores. Nos termos do 
artigo 6.º do Regulamento (CE) n.º 
593/2008 do Parlamento Europeu e do 

Suprimido
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Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a 
lei aplicável às obrigações contratuais 
[Regulamento (CE) n.º 593/2008], sempre 
que o profissional destinar a sua atividade a 
consumidores de outros Estados-Membros, 
são aplicáveis as disposições de proteção 
do consumidor do Estado-Membro em que 
este reside habitualmente, se o nível de 
proteção previsto for maior e essa 
aplicação não puder ser afastada por 
acordo, mesmo que as partes tenham 
escolhido outro direito aplicável. Deste 
modo, os profissionais devem analisar 
previamente se o direito aplicável ao 
consumidor prevê um nível de proteção 
mais elevado e garantir que o contrato 
satisfaz as exigências desse direito. Além 
disso, no comércio eletrónico, as 
adaptações dos sítios Internet, que devem 
estar em conformidade com as obrigações 
impostas pelos diferentes direitos dos 
contratos nacionais em matéria de 
consumo, implicam mais custos. A atual 
harmonização do direito dos contratos a 
nível da União levou a uma certa 
aproximação em determinados domínios. 
No entanto, as diferenças existentes entre 
os Estados-Membros continuam a ser 
consideráveis. A harmonização existente 
dá aos Estados-Membros uma ampla 
margem de manobra quanto à forma de 
cumprir as exigências da legislação da 
União e à definição do nível de proteção 
do consumidor.

Or. en

Alteração 212
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 213
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os obstáculos relacionados com o 
direito dos contratos que impedem os 
profissionais de explorar todo o potencial 
do mercado interno prejudicam 
igualmente os consumidores. Menos 
comércio transfronteiriço significa menos 
importações e menos concorrência. Os 
consumidores podem ser prejudicados por 
uma escolha limitada de bens e a preços 
mais elevados, dado que, por um lado, há 
menos profissionais estrangeiros a 
oferecer-lhes diretamente produtos e 
serviços e, por outro, de forma mais 
indireta, o comércio grossista 
transfronteiriço entre empresas também 
sofre restrições. Embora as compras 
além-fronteiras possam trazer vantagens 
económicas significativas resultantes de 

(4) A atualização do acervo do direito 
europeu do consumo no tocante à 
obrigação legal de garantir a 
conformidade, a prestação dos serviços 
conexos e o fornecimento dos conteúdos 
digitais assegura um elevado nível de 
proteção do consumidor.
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mais e melhor oferta, muitos 
consumidores evitam fazer compras no 
estrangeiro devido à incerteza quanto aos 
respetivos direitos. Uma das maiores 
preocupações dos consumidores prende-se 
com o direito dos contratos, 
nomeadamente quanto ao grau de 
proteção em caso de compra de produtos 
defeituosos. Em consequência, um 
número considerável de consumidores 
prefere comprar nos respetivos mercados 
nacionais, mesmo tendo menos escolha e 
pagando um preço superior.

Or. en

Alteração 214
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Além disso, os consumidores que 
queiram beneficiar das diferenças de 
preços entre os Estados-Membros, 
comprando a um profissional de outro 
Estado-Membro, são muitas vezes 
confrontados com a recusa desse 
profissional em vender os produtos. 
Apesar de o comércio eletrónico ter vindo 
facilitar muito a procura de ofertas, 
bem como a comparação de preços e de 
outras condições independentemente do 
lugar em que o profissional se encontre 
estabelecido, as encomendas dos 
consumidores estrangeiros são 
frequentemente recusadas pelos 
profissionais, que receiam proceder a 
transações transfronteiriças.

Suprimido

Or. en
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Alteração 215
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As diferenças entre os direitos 
contratuais nacionais constituem, por 
conseguinte, um obstáculo que impede 
consumidores e profissionais de tirar 
partido dos benefícios do mercado 
interno. Os obstáculos relacionados com o 
direito dos contratos seriam 
consideravelmente reduzidos se os 
contratos pudessem ter por base um 
conjunto único e uniforme de normas, 
independentemente do local em que as 
partes se encontrem estabelecidas. Tal 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos deveria abranger todo o 
ciclo de vida dos contratos, assim como os 
domínios mais pertinentes para a 
celebração de contratos. Deveria 
contemplar igualmente normas de 
proteção do consumidor plenamente 
harmonizadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 216
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As diferenças entre os direitos 
contratuais nacionais e os seus efeitos no 
comércio transfronteiriço também 
reduzem a concorrência. Com um nível 
reduzido de trocas comerciais 
transfronteiriças, existe menos 
concorrência e, por conseguinte, menos 

Suprimido
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incentivos aos profissionais para 
inovarem e melhorarem a qualidade dos 
seus produtos ou reduzirem os preços. Em 
particular nos Estados-Membros de 
menor dimensão, onde existe um número 
limitado de concorrentes nacionais, a 
decisão dos profissionais estrangeiros de 
não entrar nesses mercados, face aos seus 
custos e complexidade, pode limitar a 
concorrência, tendo um impacto 
considerável na escolha e nos preços dos 
produtos disponíveis. Além disso, os 
obstáculos ao comércio transfronteiriço 
podem prejudicar a concorrência entre as 
PME e as empresas de maior dimensão. 
Atendendo ao impacto significativo dos 
custos das transações comparativamente 
com o seu volume de negócios, as PME 
terão maior tendência para evitar entrar 
em mercados estrangeiros do que os seus 
concorrentes de maior dimensão.

Or. en

Alteração 217
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Para superar os obstáculos 
relacionados com o direito dos contratos, 
as partes devem poder escolher que os 
seus contratos sejam regidos por um 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos com a mesma aceção e 
interpretação em todos os 
Estados-Membros: Este direito comum 
deve constituir uma opção adicional, 
aumentando a possibilidade de escolha à 
disposição das partes, que podem aplicá-
la livremente sempre que o considerem 
útil para facilitar o comércio 
transfronteiriço e reduzir os custos de 

Suprimido
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transação e de oportunidade, bem como 
outros obstáculos ao comércio 
transfronteiriço relacionados com o 
direito dos contratos. Deve constituir a 
base da relação contratual apenas se as 
partes tiverem decidido conjuntamente 
aplicá-lo.

Or. en

Alteração 218
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O presente regulamento estabelece um 
direito europeu comum da compra e 
venda. Harmoniza os direitos dos 
contratos dos Estados-Membros, não 
através da imposição de alterações ao 
direito dos contratos nacionais 
preexistentes, mas sim criando no interior 
do direito nacional de cada Estado-
Membro um segundo regime de direito 
dos contratos aplicável aos contratos 
abrangidos pelo seu âmbito de aplicação. 
Este segundo regime de direito dos 
contratos será idêntico em toda a União e 
terá uma existência paralela às normas do 
direito dos contratos nacional 
preexistentes. O direito europeu comum 
da compra e venda será aplicável numa 
base voluntária aos contratos 
transfronteiriços, mediante o acordo 
expresso das partes.

(9) A presente diretiva faculta um 
conjunto mínimo de normas que 
constituem o enquadramento jurídico de 
determinados aspetos da venda de bens de 
consumo e de conteúdos digitais, bem 
como das obrigações legais relacionadas 
com as garantias de conformidade e os 
contratos de prestação de serviços 
conexos. A presente diretiva harmoniza, 
assim, o direito contratual dos Estados 
Membros, sem os impedir de manter ou 
introduzir normas nacionais mais 
rigorosas nos domínios harmonizados 
pela diretiva, por forma a assegurar um 
elevado nível de proteção do consumidor.

Or. en

Alteração 219
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O acordo para a aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
ser uma escolha feita no âmbito do 
respetivo direito nacional aplicável nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 593/2008 
ou, no que respeita aos deveres de 
informação pré-contratual, nos termos do 
Regulamento  (CE) n.º 864/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo à lei aplicável às 
obrigações extracontratuais 
[Regulamento (CE) n.º 864/2007], ou de 
qualquer outra norma de conflito de leis. 
O acordo para a aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda não 
constitui portanto uma escolha da lei 
aplicável na aceção das normas de 
conflitos de leis dos referidos 
regulamentos, nem deve ser confundida 
com esta nem prejudicar a sua aplicação. 
O presente regulamento não afeta, por 
conseguinte, qualquer norma em matéria 
de conflitos de leis que já se encontre em 
vigor.

Suprimido

Or. en

Alteração 220
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) O acordo para a aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
ser uma escolha feita no âmbito do
respetivo direito nacional aplicável nos 
termos do Regulamento (CE) n.º 593/2008 
ou, no que respeita aos deveres de 

(10) O acordo para a aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
ser uma escolha feita no âmbito do 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 ou, no que 
respeita aos deveres de informação 
pré-contratual, nos termos do
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informação pré-contratual, nos termos do
Regulamento (CE) n.º 864/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo à lei aplicável às 
obrigações extracontratuais [Regulamento
(CE) n.º 864/2007], ou de qualquer outra 
norma de conflito de leis. O acordo para a 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda não constitui portanto
uma escolha da lei aplicável na aceção das 
normas de conflitos de leis dos referidos 
regulamentos, nem deve ser confundida 
com esta nem prejudicar a sua aplicação. O 
presente regulamento não afeta, por 
conseguinte, qualquer norma em matéria 
de conflitos de leis que já se encontre em 
vigor.

Regulamento  (CE) n.º 864/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 
de julho de 2007, relativo à lei aplicável às 
obrigações extracontratuais [Regulamento
(CE) n.º 864/2007], ou de qualquer outra 
norma de conflito de leis. Assim, o acordo 
para a aplicação do direito europeu comum 
da compra e venda constitui uma escolha 
da lei aplicável na aceção das normas de 
conflitos de leis dos referidos 
regulamentos, não devendo prejudicar a 
sua aplicação. No que respeita ao artigo 
6.º, n.º 2, do Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 (Roma I), o acordo sobre a 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda não pode privar o 
consumidor da proteção que lhe é 
assegurada pelas disposições legais do 
país onde o consumidor reside 
habitualmente.

Or. en

Alteração 221
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O direito europeu comum da compra 
e venda deve contemplar um conjunto 
completo de disposições imperativas e 
plenamente harmonizadas em matéria de 
proteção do consumidor. Em 
conformidade com o artigo 114.º, n.º 3, do 
Tratado, essas disposições devem prever 
um elevado nível de defesa do consumidor, 
de modo a aumentar a confiança dos 
consumidores no direito europeu comum 
da compra e venda, incentivando-os a 
celebrar contratos transfronteiriços assentes 
nesta base comum. As disposições devem 
manter ou aumentar o nível de proteção de 
que os consumidores já beneficiam ao 

(11) Em conformidade com o artigo 114.º, 
n.º 3, do Tratado, essas disposições devem 
prever um elevado nível de defesa do 
consumidor, de modo a aumentar a 
confiança dos consumidores, 
incentivando-os a celebrar contratos 
transfronteiriços assentes nesta base 
comum. As disposições devem manter ou 
aumentar o atual nível de proteção de que 
os consumidores beneficiam ao abrigo do 
direito do consumo da União.
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abrigo do direito do consumo da União.

Or. en

Alteração 222
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) O direito europeu comum da compra e 
venda deve contemplar um conjunto 
completo de disposições imperativas e 
plenamente harmonizadas em matéria de 
proteção do consumidor. Em conformidade 
com o artigo 114.º, n.º 3, do Tratado, essas 
disposições devem prever um elevado nível 
de defesa do consumidor, de modo a 
aumentar a confiança dos consumidores no 
direito europeu comum da compra e venda, 
incentivando-os a celebrar contratos 
transfronteiriços assentes nesta base 
comum. As disposições devem manter ou 
aumentar o nível de proteção de que os 
consumidores já beneficiam ao abrigo do 
direito do consumo da União.

(11) O direito europeu comum da compra e 
venda deve contemplar um conjunto 
completo de disposições imperativas e 
plenamente harmonizadas em matéria de 
proteção do consumidor. Em conformidade 
com o artigo 114.º, n.º 3, do Tratado, essas 
disposições devem prever um elevado nível 
de defesa do consumidor, de modo a 
aumentar a confiança dos consumidores no 
direito europeu comum da compra e venda, 
incentivando-os a celebrar contratos 
transfronteiriços assentes nesta base 
comum. As disposições devem manter ou 
aumentar o nível de proteção de que os 
consumidores já beneficiam ao abrigo do 
direito do consumo da União. Além disso, 
a aprovação do presente regulamento não 
deve impedir a revisão da diretiva relativa 
aos direitos dos consumidores, no intuito 
de proporcionar uma harmonização plena 
e com um elevado nível de proteção do
consumidor nos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

Como permanentemente alegado pelas associações de consumidores, a revisão da diretiva 
relativa aos direitos dos consumidores deve permanecer um objetivo incondicional, a fim de 
proporcionar ao consumidor o maior nível de defesa harmonizada em todos os Estados-
Membros.
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Alteração 223
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Uma vez que o direito europeu 
comum da compra e venda contempla um 
conjunto completo de disposições 
imperativas e plenamente harmonizadas 
em matéria de proteção dos 
consumidores, se as partes decidirem 
aplicá-lo deixará de haver disparidades 
entre as legislações dos Estados-Membros 
neste domínio. Consequentemente, o 
artigo 6.º, n.º 2, do Regulamento (CE) n.º 
593/2008, que pressupõe a existência de 
diferentes níveis de proteção dos 
consumidores nos Estados-Membros, não 
terá qualquer relevância prática para as 
questões abrangidas pelo direito europeu 
comum da compra e venda.

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) O direito europeu comum da compra 
e venda deve ser aplicável aos contratos 
transfronteiriços, uma vez que é neste 
contexto que as disparidades entre os 
direitos nacionais dão origem à 
complexidade e a custos adicionais, 
dissuadindo as partes de celebrarem 
contratos. Nos contratos entre empresas, a
natureza transnacional do contrato deve 
ser avaliada em função da residência 
habitual das partes. Nos contratos entre 

Suprimido
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empresas e consumidores, o caráter 
transfronteiriço verifica-se sempre que o 
endereço geral indicado pelo consumidor, 
o endereço para a entrega dos bens ou o 
endereço de faturação indicado pelo 
consumidor se situarem num Estado-
Membro, mas fora do Estado onde o 
profissional tem a sua residência 
habitual.

Or. en

Alteração 225
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A aplicação do direito europeu 
comum da compra e venda não deve 
limitar-se às situações transfronteiriças 
que abrangem unicamente os Estados-
Membros, devendo estar igualmente 
disponível para facilitar as trocas 
comerciais entre Estados-Membros e 
países terceiros. Se forem abrangidos 
consumidores de países terceiros, o 
acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda, que 
implicaria para estes a escolha de um 
direito estrangeiro, deve estar sujeito às 
normas aplicáveis em matéria de conflitos 
de leis.

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) Os profissionais que efetuem tanto 
transações a nível nacional como 
transações além-fronteiras podem 
também achar conveniente utilizar um 
único contrato uniforme para todas as 
transações. Por conseguinte, os Estados-
Membros podem permitir que as partes 
apliquem o direito europeu comum da 
compra e venda num contexto 
inteiramente nacional.

Suprimido

Or. en

Alteração 227
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O direito europeu comum da compra 
e venda deve poder ser utilizado 
especialmente na venda de bens móveis, 
incluindo aqueles que ainda devam ser 
fabricados ou produzidos, visto que este é 
o tipo de contrato economicamente mais 
importante e com maior potencial de 
crescimento no comércio além-fronteiras, 
nomeadamente no âmbito do comércio 
eletrónico.

Suprimido

Or. en

Alteração 228
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A fim de refletir a importância 
crescente da economia digital, o âmbito de 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda deve abranger igualmente 
o fornecimento de conteúdos digitais. 
A transferência de conteúdos digitais para 
armazenamento, tratamento, acesso e 
utilização repetida, como, por exemplo, o 
descarregamento de música, tem vindo a 
aumentar rapidamente e tem ainda grande 
potencial para aumentar, embora ainda seja 
condicionada por um grau considerável de 
insegurança e diversidade jurídicas. O 
direito europeu comum da compra e 
venda deve, por conseguinte, abranger o 
fornecimento de conteúdos digitais, 
independentemente de esses conteúdos 
serem ou não fornecidos em suporte 
material.

(17) A fim de refletir a importância 
crescente da economia digital, o âmbito de 
aplicação da presente diretiva deve 
abranger igualmente o fornecimento de 
conteúdos digitais. A transferência de 
conteúdos digitais para armazenamento, 
tratamento, acesso e utilização repetida, 
como, por exemplo, o descarregamento de 
música, tem vindo a aumentar rapidamente 
e tem ainda grande potencial para 
aumentar, embora ainda seja condicionada 
por um grau considerável de insegurança e 
diversidade jurídicas. A presente diretiva
deve, por conseguinte, abranger o 
fornecimento de conteúdos digitais, 
independentemente de esses conteúdos 
serem ou não fornecidos em suporte 
material.

Or. en

Alteração 229
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Os conteúdos digitais são muitas 
vezes fornecidos não a troco de um preço, 
mas combinados com outros bens ou 
serviços pagos, incluindo contrapartidas 
não pecuniárias, como o acesso a dados 
pessoais, ou gratuitos, no contexto de 
estratégias de marketing, com base na 
expectativa de que o consumidor irá 
adquirir conteúdos digitais adicionais ou 
mais sofisticados numa fase posterior. 
Atendendo a esta estrutura específica do 
mercado e ao facto de os defeitos dos 
conteúdos digitais fornecidos poderem 

(18) Os conteúdos digitais são muitas 
vezes fornecidos não a troco de um preço, 
mas combinados com outros bens ou 
serviços pagos, incluindo contrapartidas 
não pecuniárias, como o acesso a dados 
pessoais, ou gratuitos, no contexto de 
estratégias de marketing, com base na 
expectativa de que o consumidor irá 
adquirir conteúdos digitais adicionais ou 
mais sofisticados numa fase posterior. 
Atendendo a esta estrutura específica do 
mercado e ao facto de os defeitos dos 
conteúdos digitais fornecidos poderem 
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comprometer os interesses económicos dos 
consumidores, independentemente das 
condições em que estes são fornecidos, 
a possibilidade de aplicar o direito 
europeu comum da compra e venda não 
deve estar dependente do pagamento de um 
preço pelos conteúdos digitais em causa.

comprometer os interesses económicos dos 
consumidores, independentemente das 
condições em que estes são fornecidos, 
a proteção do consumidor que a presente 
diretiva assegura não deve estar 
dependente do pagamento de um preço 
pelos conteúdos digitais em causa.

Or. en

Alteração 230
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Embora a Diretiva 2011/83/UE 
defina normas de transferência do risco 
inerente a bens, continua a ser necessário 
completar essas normas com normas 
equivalentes aplicáveis também aos 
conteúdos digitais e que reflitam as 
especificidades desses produtos.

Or. en

Alteração 231
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) A fim de maximizar o valor 
acrescentado do direito europeu comum 
da compra e venda, o seu âmbito de 
aplicação deve abranger igualmente 
determinados serviços prestados pelo 
vendedor que estejam direta e 
estreitamente relacionados com os bens ou 
conteúdos digitais específicos fornecidos 

(19) A fim de maximizar o valor 
acrescentado da atualização das atuais 
disposições relativas à obrigação legal de 
garantir a conformidade, o âmbito de 
aplicação da presente diretiva deve 
abranger igualmente determinados serviços 
prestados pelo vendedor que estejam direta 
e estreitamente relacionados com os bens 
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com base neste direito. Na prática, estes 
são muitas vezes previstos em simultâneo 
no mesmo contrato ou num contrato 
complementar, designadamente a 
reparação, manutenção ou instalação dos 
bens ou do conteúdo digital.

ou conteúdos digitais específicos. Na 
prática, estes são muitas vezes previstos em 
simultâneo no mesmo contrato ou num 
contrato complementar.

Or. en

Alteração 232
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) O direito europeu comum da 
compra e venda pode também reger um 
contrato complementar a outro contrato 
celebrado entre as mesmas partes mas que 
não constitui um contrato de compra e 
venda, um contrato de fornecimento de 
conteúdos digitais ou um contrato de 
prestação de serviços conexos. Os 
contratos complementares regidos pelo 
respetivo direito nacional, aplicável nos 
termos dos Regulamentos 
(CE) n.º 593/2008 e (CE) n.º 864/2007 ou 
por qualquer outra norma de conflitos de 
leis. O referido direito também determina 
o que é se considera ser a 
complementaridade suficiente dos 
contratos. Sem prejuízo do referido 
direito, pode considerar-se existir 
complementaridade sempre que um 
contrato ao abrigo do direito europeu 
comum da compra e venda esteja 
relacionado com um contrato de 
empréstimo celebrado entre o comprador 
e uma empresa que não é parte no 
contrato ao abrigo do direito europeu 
comum da compra e venda, desde que a 
empresa utilize os serviços do vendedor 
para efeitos da preparação ou da 
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celebração do contrato de empréstimo.

Or. en

Alteração 233
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Considerando 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-B) O direito europeu comum da 
compra e venda pode também reger 
contratos que incluam quaisquer outros 
elementos para além da compra e venda 
de bens, do fornecimento de conteúdos 
digitais ou da prestação de serviços 
conexos ("contratos mistos"). A 
existência de um contrato misto só pode 
ser suposta se todos os elementos do 
contrato forem acordados em simultâneo 
num único contrato. Um contrato misto é 
considerado celebrado no âmbito de um 
contrato complementar.

Or. en

Alteração 234
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) O direito europeu comum da compra 
e venda não deve abranger os contratos 
complementares através dos quais o 
comprador adquira bens ou serviços a um 
terceiro. Tal não seria adequado, pois o 
terceiro em causa não participa no acordo 
entre as partes contratantes quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 

(20) Se o bem, serviço conexo ou 
conteúdo digital em causa não estiver em 
conformidade com o contrato, o 
consumidor deve poder escolher entre os 
diversos meios de defesa que a presente 
diretiva lhe assegura. Os consumidores 
devem ter o direito de exigir que os 
profissionais remedeiem a falta de 
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compra e venda. Os contratos 
complementares celebrados com terceiros
devem ser regidos pelo respetivo direito 
nacional, aplicável nos termos dos 
Regulamentos (CE) n.º 593/2008 e (CE) 
n.º 864/2007 ou por outras normas de 
conflitos de leis.

conformidade através de determinadas 
ações, que podem assumir a forma de 
reparação ou substituição, redução do 
preço de aquisição, suspensão do 
cumprimento por parte do consumidor, 
retratação do contrato ou indemnização. 
Deve ser possível, quando adequado, 
combinar alguns destes meios de defesa.

Or. en

Alteração 235
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) A fim de resolver os atuais problemas 
do mercado interno e da concorrência de 
uma forma seletiva e proporcional, o 
âmbito de aplicação pessoal do direito 
europeu comum da compra e venda deve 
centrar-se nas pessoas e empresas que 
ainda evitam fazer negócios no 
estrangeiro dadas as divergências entre os 
diferentes regimes nacionais, com efeitos 
francamente negativos no comércio 
transfronteiriço. Este direito comum deve, 
por conseguinte, abranger todas as 
transações entre empresas e 
consumidores, assim como os contratos 
entre profissionais em que pelo menos 
uma das partes seja uma PME, com base 
na Recomendação 2003/361 da Comissão, 
de 6 de maio de 2003, relativa à definição 
de micro, pequenas e médias empresas.
No entanto, os Estados-Membros devem 
poder aprovar legislação que torne o 
direito europeu comum da compra e 
venda aplicável aos contratos entre 
profissionais que não sejam PME. De 
qualquer modo, nas transações entre 
empresas, os profissionais beneficiam de 
plena liberdade contratual e são 

Suprimido
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encorajados a inspirar-se no direito 
europeu comum da compra e venda 
aquando da redação das suas cláusulas 
contratuais.

Or. en

Alteração 236
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) O acordo entre as partes no contrato 
é indispensável para se poder aplicar o 
direito europeu comum da compra e 
venda. Esse acordo deve ser sujeito a 
requisitos rigorosos nas transações entre 
empresas e consumidores. Uma vez que, 
na prática, será normalmente o 
profissional a propor o recurso ao direito 
europeu comum da compra e venda, 
os consumidores devem estar bem 
conscientes de que estão a concordar com 
a aplicação de normas diferentes das 
normas nacionais em vigor. Assim, o 
consentimento do consumidor na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda só é válido se revestir a 
forma de uma declaração expressa, 
distinta da declaração em que manifesta a 
sua vontade de celebrar o contrato. Não 
deve ser possível, portanto, propor a 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda como uma cláusula do 
contrato a celebrar, designadamente como 
um elemento das cláusulas e condições 
gerais do profissional. O profissional tem 
de enviar ao consumidor, em suporte 
duradouro, uma confirmação do acordo 
em aplicar o direito europeu comum da 
compra e venda.

Suprimido

Or. en
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Alteração 237
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Além de ser uma escolha consciente, 
o consentimento do consumidor quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda deve ser também uma 
escolha informada. O profissional deve 
não só chamar a atenção do consumidor 
para a aplicação prevista do direito 
europeu comum da compra e venda, mas 
também fornecer-lhe informações sobre a 
natureza deste direito e sobre os seus 
elementos mais importantes. A fim de 
facilitar a tarefa dos profissionais, 
evitando encargos administrativos 
desnecessários, e garantir a coerência do 
nível e da qualidade das informações 
fornecidas aos consumidores, os 
profissionais devem facultar-lhes a ficha 
informativa que acompanha o presente 
regulamento e que é facilmente acessível 
em todas as línguas oficiais da União. Se 
não for possível fornecer a referida ficha 
ao consumidor, por exemplo durante uma 
chamada telefónica, ou se o profissional 
não forneceu a ficha de informação, o 
acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda não 
vinculará o consumidor até que este a 
tenha recebido, juntamente com a 
confirmação do acordo, e tiver 
manifestado expressamente o seu 
consentimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 238
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A fim de evitar a aplicação seletiva de 
determinados elementos do direito 
europeu comum da compra e venda, o que 
poderia afetar o equilíbrio entre os 
direitos e as obrigações das partes, 
comprometendo assim o nível de proteção 
dos consumidores, a escolha deve 
abranger o direito europeu comum da 
compra e venda na íntegra e não apenas 
uma parte dele.

Suprimido

Or. en

Alteração 239
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Se a Convenção das Nações Unidas 
sobre os Contratos de Compra e Venda 
Internacional de Mercadorias for 
aplicável ao contrato em questão, a 
escolha do direito europeu comum da 
compra e venda implicará o acordo das
partes contratantes no sentido de excluir 
essa convenção.

Suprimido

Or. en

Alteração 240
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 26
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Texto da Comissão Alteração

(26) As disposições do direito europeu 
comum da compra e venda devem 
abranger as questões de direito contratual 
que tenham relevância prática durante o 
ciclo de vida dos tipos de contratos a que 
são aplicáveis, sobretudo os que forem 
celebrados através da Internet. Os deveres 
de informação pré-contratual, a 
celebração do contrato, incluindo os seus 
requisitos formais, o direito de retratação 
e suas consequências, a anulação 
decorrente de erro, fraude ou exploração 
abusiva, assim como as consequências 
desta anulação, a interpretação, o 
conteúdo e os efeitos do contrato, a 
avaliação e as consequências das 
cláusulas abusivas, a restituição após 
anulação ou resolução, bem como a 
prescrição e a exclusão de direitos. Deve 
prever ainda as sanções aplicáveis em 
caso de incumprimento de qualquer das 
obrigações ou deveres nele estabelecidos.

Suprimido

Or. en

Alteração 241
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Todas as questões de natureza 
contratual ou extracontratual que não sejam 
tratadas pelo direito europeu comum da 
compra e venda serão regidas pelas 
normas em vigor do direito nacional, fora 
do âmbito do direito europeu comum da 
compra e venda, aplicáveis nos termos dos 
Regulamentos (CE) n.º 593/2008 e (CE) 
n.º 864/2007 ou qualquer outra norma de 
conflitos de leis. Entre essas questões 

(27) Todas as questões de natureza 
contratual ou extracontratual que não sejam 
tratadas na presente diretiva serão regidas 
pelas normas em vigor do direito nacional.
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incluem-se a personalidade jurídica, 
a nulidade do contrato resultante de 
incapacidade jurídica, ilegalidade ou 
imoralidade, a determinação da língua do 
contrato, a prevenção da discriminação, a 
representação, a pluralidade de devedores 
e de credores, a alteração das partes, 
incluindo a cessão, a compensação e a 
fusão/concentração, os direitos reais, 
incluindo a transferência da propriedade, 
a propriedade intelectual, bem como a 
responsabilidade civil. Além disso, a 
questão de saber se podem ser intentadas 
simultaneamente ações concorrentes em 
matéria de responsabilidade contratual e 
extracontratual não é abrangida pelo 
âmbito de aplicação do direito europeu 
comum da compra e venda.

Or. en

Alteração 242
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) O direito europeu comum da compra 
e venda não deve regular questões alheias 
ao direito dos contratos. O presente 
regulamento não prejudica o disposto nos 
direitos nacionais ou na legislação da 
União relativamente a essas questões. A 
título de exemplo, os deveres de 
informação impostos para proteção da 
saúde e da segurança ou por motivos 
ambientais mantêm-se fora do âmbito de 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda. O presente regulamento 
também não prejudica as exigências de 
informação previstas na Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 

Suprimido
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relativa aos serviços no mercado interno.

Or. en

Alteração 243
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Uma vez validamente acordada a sua 
aplicação, só o direito europeu comum da 
compra e venda pode regular as questões 
abrangidas pelo seu âmbito de aplicação. 
As disposições deste direito devem ser 
interpretadas autonomamente, em 
conformidade com princípios bem 
estabelecidos quanto à interpretação da 
legislação da União. As questões relativas 
a assuntos abrangidos pelo âmbito de 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda que não possam ser 
expressamente resolvidas através deste 
direito, serão resolvidas unicamente 
através da interpretação do mesmo sem 
recurso a quaisquer outras normas. As 
disposições do direito europeu comum da
compra e venda devem ser interpretadas 
com base nos princípios e objetivos 
subjacentes e na totalidade das suas 
disposições.

Suprimido

Or. en

Alteração 244
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) A liberdade contratual deve ser o 
princípio diretor em que se baseia o 
direito europeu comum da compra e 
venda. A autonomia das partes deve ser 
limitada às situações indispensáveis, e na 
medida em que o for, sobretudo por 
motivos de proteção do consumidor. 
Sempre que existir essa necessidade, deve 
ser claramente indicado o caráter 
imperativo das normas em questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 245
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) O princípio da boa-fé contratual deve 
orientar a forma como as partes devem 
cooperar. Visto que algumas normas 
constituem manifestações específicas do 
princípio geral da boa-fé contratual, estas 
devem prevalecer sobre o princípio geral. 
Assim, o princípio geral não pode ser 
utilizado como um instrumento para 
alterar os direitos e obrigações específicos 
das partes, previstos em normas 
específicas. Os requisitos concretos 
resultantes do princípio da boa-fé
contratual devem depender, entre outros, 
do nível relativo de conhecimentos 
técnicos das partes, devendo por isso ser 
diferentes nas transações entre empresas 
e consumidores e nas transações 
unicamente entre empresas. Nas 
transações entre profissionais, as boas 
práticas comerciais na situação específica 
em causa constituirão um fator relevante 
neste contexto.

Suprimido
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Or. en

Alteração 246
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) O direito europeu comum da compra 
e venda deve ter por objetivo a 
preservação da validade do contrato 
sempre que tal seja possível e adequado, 
atendendo aos interesses legítimos das 
partes.

Suprimido

Or. en

Alteração 247
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) O direito europeu comum da compra 
e venda deve prever soluções equilibradas 
que tenham em conta os interesses 
legítimos das partes ao determinarem e 
exercerem os meios de defesa disponíveis 
em caso de incumprimento do contrato. 
Nos contratos entre empresas e 
consumidores, esses meios de defesa 
devem ter em conta o facto de a falta de 
conformidade dos bens, conteúdos digitais 
ou serviços ser da responsabilidade do 
profissional.

Suprimido

Or. en
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Alteração 248
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A fim de reforçar a segurança jurídica 
tornando acessível ao público a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e dos tribunais nacionais 
que interprete o direito europeu comum da 
compra e venda ou de qualquer outra 
disposição do presente regulamento, 
a Comissão deve criar uma base de dados 
que inclua as sentenças nesta matéria. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
garantir a rápida comunicação das 
sentenças dos tribunais nacionais à 
Comissão.

(34) A fim de reforçar a segurança jurídica 
tornando acessível ao público a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia e dos tribunais nacionais 
que interprete a presente diretiva, 
a Comissão deve criar uma base de dados 
que inclua as sentenças nesta matéria. Para 
o efeito, os Estados-Membros devem 
garantir a rápida comunicação das 
sentenças dos tribunais nacionais à 
Comissão.

Or. en

Alteração 249
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Seria igualmente conveniente 
proceder a uma análise do funcionamento 
do direito europeu comum da compra e 
venda ou de qualquer outra disposição do 
presente regulamento cinco anos após o 
início da sua aplicação. Essa análise 
deverá ter em conta, designadamente, a 
necessidade de alargar o âmbito em 
relação aos contratos entre empresas, à 
evolução dos mercados e das tecnologias 
em matéria de conteúdos digitais, bem 
como dos futuros desenvolvimentos do 
acervo da União.

Suprimido
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Or. en

Alteração 250
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Atendendo a que o objetivo do
presente regulamento, nomeadamente 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno mediante a
disponibilização de um conjunto uniforme 
de normas de direito dos contratos para 
regular as transações transfronteiriças em 
toda a União, não pode ser suficientemente 
realizado pelos Estados-Membros e pode, 
pois, ser mais bem alcançado ao nível da 
União, esta pode adotar medidas, 
em conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio da 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar este objetivo.

(36) Atendendo a que o objetivo da
presente diretiva, nomeadamente contribuir 
para o bom funcionamento do mercado 
interno mediante a harmonização de 
determinados aspetos da obrigação de 
garantir a conformidade no âmbito de
contratos de compra e venda, prestação de 
serviços conexos e fornecimento de 
conteúdos digitais, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, ser mais 
bem alcançado ao nível da União, esta 
pode adotar medidas, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no artigo 5.º do Tratado da 
União Europeia. Em conformidade com o 
princípio da proporcionalidade, consagrado 
no mesmo artigo, a presente diretiva não
excede o necessário para alcançar este 
objetivo.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão deve converter-se numa diretiva relativa à harmonização mínima de 
determinados aspetos da obrigação de garantir a conformidade no âmbito de contratos de 
consumo, prestação de serviços conexos e fornecimento de conteúdos digitais. Trata-se 
substancialmente de um alargamento da Diretiva 2011/83/UE.  Por uma questão de 
segurança jurídica, as questões já regulamentadas na Diretiva 2011/83/UE não devem ser 
abordadas no presente texto.

Alteração 251
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) O presente regulamento respeita os 
direitos fundamentais e observa os 
princípios reconhecidos, designadamente, 
nos artigos 16.º, 38.º e 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia,

(37) A presente diretiva respeita os direitos 
fundamentais e observa os princípios 
reconhecidos, designadamente, na Carta 
dos Direitos Fundamentais da União 
Europeia,

Or. en

Alteração 252
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) A fim de evitar a duplicação e de 
completar a legislação da UE em vigor, a 
presente diretiva deve ter em conta os 
princípios da Diretiva 2011/83/UE 
relativa aos direitos dos consumidores, 
que harmonizou as normas aplicáveis aos 
contratos celebrados à distância ou fora 
do estabelecimento comercial, tais como 
informações pré-contratuais, requisitos 
formais, direito de retratação, entrega, 
transferência de riscos e meios de 
pagamento. Convém prever um quadro 
jurídico sólido de normas europeias para 
as empresas que vendem bens ou 
conteúdos digitais aos consumidores em 
toda a União.

Or. en

Alteração 253
Sajjad Karim
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Proposta de regulamento
Considerando 37-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-B) Após a adoção da presente diretiva, 
a Comissão deveria constituir um grupo 
de trabalho, composto principalmente por 
entidades que representem os 
consumidores e as empresas, apoiado por 
académicos e peritos, a fim de definir as 
condições gerais aplicáveis ao comércio 
em linha para os contratos de consumo 
entre profissionais e consumidores, com 
base nas normas previstas na presente 
diretiva e no acervo relativo aos 
consumidores, em particular a Diretiva 
211/83/CE relativa aos direitos dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 254
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento tem por 
finalidade melhorar as condições de 
estabelecimento e de funcionamento do 
mercado interno, estabelecendo um 
conjunto uniforme de normas de direito 
dos contratos que consta do Anexo I (a 
seguir designadas por «direito europeu 
comum da compra e venda»). Essas 
normas podem ser aplicadas nas 
transações transfronteiriças de compra e 
venda de bens, de fornecimento de 
conteúdos digitais ou de serviços conexos 
sempre que as partes no contrato assim o 
acordarem.

1. A presente diretiva tem por finalidade 
melhorar as condições de estabelecimento 
e de funcionamento do mercado interno,
garantindo um elevado nível de proteção 
do consumidor, tendo também em conta 
as novas tecnologias, através da
harmonização de determinados aspetos 
das disposições legislativas e 
administrativas dos Estados Membros no 
âmbito de determinados aspetos das 
garantias, dos serviços conexos e do
fornecimento de conteúdos digitais
relacionados com contratos celebrados 
entre consumidores e profissionais.

Or. en
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Alteração 255
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento permite aos 
profissionais recorrerem a um conjunto 
de normas comuns e utilizarem as 
mesmas cláusulas contratuais em todas as 
suas transações transfronteiriças,
evitando assim custos desnecessários e 
oferecendo um elevado nível de segurança 
jurídica.

Suprimido

Or. en

Alteração 256
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que se refere aos contratos entre 
profissionais e consumidores, o presente 
regulamento contempla um vasto conjunto 
de normas de proteção do consumidor, 
destinadas a garantir um elevado nível de 
proteção, a estimular a confiança dos 
consumidores no mercado interno e a 
incentivá-los a fazer compras fora das suas 
fronteiras.

3. A presente diretiva contempla um vasto 
conjunto de normas de proteção do 
consumidor, destinadas a garantir um 
elevado nível de proteção, a estimular a 
confiança dos consumidores no mercado 
interno e a incentivá-los a fazer compras 
fora das suas fronteiras.

Or. en

Alteração 257
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Salvo disposição em contrário na 
presente diretiva, os Estados-Membros 
podem assegurar a existência de 
disposições jurídicas nacionais 
divergentes das da diretiva em apreço ou 
introduzir disposições que garantam um 
maior nível de proteção do consumidor.

Or. en

Alteração 258
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Caso um ou mais Estados-Membros 
recorram à possibilidade prevista no n.º 3, 
alínea a), essas normas terão de estar em 
conformidade com o disposto nos 
Tratados da União e serem comunicadas 
à Comissão. A Comissão velará 
posteriormente por que os consumidores e 
os profissionais tenham facilmente acesso 
à informação, nomeadamente num sítio 
internet criado para o efeito.

Or. en

Alteração 259
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 3-C (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-C. Os direitos dos consumidores que a 
presente diretiva harmoniza não impedem 
o recurso a outros direitos nacionais 
relativos às obrigações contratuais ou 
extracontratuais dos profissionais.

Or. en

Alteração 260
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Boa-fé contratual», um padrão de 
conduta caracterizado pela honestidade, 
abertura e consideração pelos interesses 
da outra parte na transação ou na relação 
em causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 261
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «Boa-fé contratual», um padrão de 
conduta caracterizado pela honestidade, 
abertura e consideração pelos interesses da 
outra parte na transação ou na relação em 
causa;

(b) «Boa-fé contratual», um padrão de 
conduta caracterizado pela honestidade, 
abertura e, se for caso disso, consideração 
pelos interesses da outra parte, na transação 
ou na relação em causa;

Or. de
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Alteração 262
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Prejuízo», o dano patrimonial e não 
patrimonial, como a dor e o sofrimento, 
excluindo outras formas de dano não 
patrimonial, designadamente a 
deterioração da qualidade de vida e a 
privação de gozo;

Suprimido

Or. en

Alteração 263
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «Cláusulas contratuais gerais», 
cláusulas contratuais redigidas 
antecipadamente para várias transações 
envolvendo diferentes partes e que não 
tenham sido especificamente negociadas 
entre as partes na aceção do artigo 7.º do 
direito europeu comum da compra e 
venda;

Suprimido

Or. en

Alteração 264
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que atue com os fins 
que se incluem no âmbito da sua atividade 
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou qualquer pessoa coletiva, 
independentemente de ser pública ou 
privada, que, nos contratos, atue, 
incluindo através de outra pessoa que 
atue em seu nome ou por sua conta, com 
os fins que se incluem no âmbito da sua 
atividade comercial, industrial, artesanal ou
profissional;

Or. en

Alteração 265
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou coletiva que atue com os fins 
que se incluem no âmbito da sua atividade
comercial, industrial, artesanal ou 
profissional;

(e) «Profissional», qualquer pessoa 
singular ou coletiva - pública ou privada -, 
que atue em pessoa ou por intermédio de 
outra pessoa singular ou coletiva, que 
atue em seu nome ou por sua conta, no 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

Or. de

Justificação

Esta definição corresponde à da Diretiva UE 83/2011 relativa aos direitos dos consumidores, 
especialmente no que diz respeito às atividades realizadas por terceiros em nome e por conta 
de um profissional. Na verdade, a representação não está, em si mesma, regulamentada no 
direito europeu comum da compra e venda. Para o consumidor, o facto de o profissional 
atuar em pessoa ou por intermédio de outrem tem consequências distintas, que podem não 
ser claras e são mesmo totalmente confusas.

Alteração 266
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 267
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

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

(f) «Consumidor», qualquer pessoa 
singular que atue com fins que não se 
incluam no âmbito da sua atividade
comercial, empresarial, artesanal ou 
profissional; determinar se uma pessoa 
singular atua, no todo ou em parte, com 
fins que se incluem no âmbito da sua 
atividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional depende do modo como 
essa pessoa singular atua relativamente 
ao seu cocontratante;

Or. de

Alteração 268
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 269
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(j) «Conteúdo digital», dados produzidos e 
fornecidos em formato digital, em 
conformidade ou não com as 
especificações do comprador, incluindo 
conteúdos digitais videográficos, sonoros, 
fotográficos ou escritos, programas 
informáticos e conteúdos digitais que 
permitem personalizar equipamentos ou 
programas informáticos existentes; com as 
seguintes exceções:

(j) «Conteúdo digital», dados produzidos e 
fornecidos em formato digital, em 
conformidade ou não com as 
especificações do comprador,
independentemente do facto de os dados 
serem consultados através de 
descarregamento ou streaming, a partir 
de um suporte material ou por qualquer 
outro meio, mediante pagamento ou 
contrapartida não pecuniária, como a 
disponibilização dos dados pessoais do 
consumidor, incluindo conteúdos digitais 



AM\934452PT.doc 43/179 PE510.560v01-00

PT

videográficos, sonoros, fotográficos ou 
escritos, programas informáticos e 
conteúdos digitais que permitem 
personalizar equipamentos ou programas 
informáticos existentes; com as seguintes 
exceções:

Or. en

Justificação

A definição do conteúdo digital deve ser alargada de modo a abranger o conteúdo digital 
gratuito.

Alteração 270
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(j) «Conteúdo digital», dados produzidos e 
fornecidos em formato digital, em 
conformidade ou não com as 
especificações do comprador, incluindo 
conteúdos digitais videográficos, sonoros, 
fotográficos ou escritos, programas 
informáticos e conteúdos digitais que 
permitem personalizar equipamentos ou 
programas informáticos existentes; com as 
seguintes exceções:

(j) «Conteúdo digital», dados produzidos e 
fornecidos em formato digital, em 
conformidade ou não com as 
especificações do comprador,
independentemente do facto de os dados 
serem consultados através de 
descarregamento ou streaming, a partir 
de um suporte material ou por qualquer 
outro meio, fornecidos por um preço ou 
mediante contrapartida não pecuniária, 
como os dados pessoais, incluindo 
conteúdos digitais videográficos, sonoros, 
fotográficos ou escritos, programas 
informáticos e conteúdos digitais que 
permitem personalizar equipamentos ou 
programas informáticos existentes; com as 
seguintes exceções:

Or. en

Justificação

A presente alteração visa alinhar as definições às que constam da diretiva relativa aos 
direitos dos consumidores, de 2011.
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Alteração 271
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea j) – subalínea iv)

Texto da Comissão Alteração

(iv) serviços e redes de comunicações 
eletrónicas, bem como recursos e serviços 
conexos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta exclusão da definição do «conteúdo digital» não é necessária, nem consta da Diretiva 
2011/83/UE. A fim de assegurar a coerência das duas diretivas, a exclusão não deve ser 
operada.

Alteração 272
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Contrato de compra e venda», 
qualquer contrato ao abrigo do qual o 
profissional («vendedor») transfere ou se 
compromete a transferir a propriedade 
dos bens para outra pessoa 
(«comprador»), e o comprador paga ou se 
compromete a pagar o preço; inclui os 
contratos de fornecimento de bens a 
fabricar ou produzir e exclui os contratos 
de compra e venda no âmbito de uma 
execução ou que impliquem qualquer 
outro tipo de intervenção das autoridades 
públicas;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Já regulamentado pela Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 273
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

(k) «Contrato de compra e venda», 
qualquer contrato ao abrigo do qual o 
profissional («vendedor») transfere ou se 
compromete a transferir a propriedade dos 
bens para outra pessoa («comprador»), e o 
comprador paga ou se compromete a pagar 
o preço; inclui os contratos de 
fornecimento de bens a fabricar ou 
produzir e exclui os contratos de compra e 
venda no âmbito de uma execução ou que 
impliquem qualquer outro tipo de 
intervenção das autoridades públicas;

(k) «Contrato de compra e venda», 
qualquer contrato ao abrigo do qual o 
profissional («vendedor») se compromete a 
transferir a propriedade dos bens para outra 
pessoa («comprador»), e o comprador paga 
ou se compromete a pagar o preço; inclui 
os contratos de fornecimento de bens a 
fabricar ou produzir e exclui os contratos 
de compra e venda no âmbito de uma 
execução ou que impliquem qualquer outro 
tipo de intervenção das autoridades 
públicas;

Or. en

Alteração 274
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea m – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

serviços conexos distinto, que tenha sido 
celebrado ao mesmo tempo que o contrato 
de compra e venda ou de fornecimento de 
conteúdos digitais ou em relação a este 
último; exclui-se os serviços:

Or. en

Alteração 275
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea m – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) de formação; Suprimido

Or. en

Justificação

Os serviços de formação devem ser incluídos no âmbito da presente diretiva porquanto 
podem constituir um fator importante na compra de bens ou conteúdos digitais, como um 
programa informático.

Alteração 276
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 277
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea o)

Texto da Comissão Alteração

(o) «Cliente», qualquer pessoa que 
adquira um serviço conexo;

Suprimido

Or. en

Alteração 278
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

(p) «Contrato à distância», qualquer 
contrato celebrado entre um profissional e 
um consumidor, no âmbito de um sistema 
organizado de vendas à distância, sem a 
presença física simultânea do profissional 
ou, na hipótese de o profissional ser uma 
pessoa coletiva, de uma pessoa singular 
que represente o profissional e o 
consumidor, mediante a utilização 
exclusiva de um ou mais meios de 
comunicação à distância até ao momento 
da celebração do contrato, inclusive;

Suprimido

Or. en

Justificação

Já regulamentado pela Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 279
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

(q) «Contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial», qualquer 
contrato entre um profissional e um 
consumidor:

Suprimido

(i) celebrado na presença física 
simultânea do profissional ou, no caso de 
o profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o 
profissional e o consumidor num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, ou celebrado com base 
numa oferta feita pelo consumidor nas 
mesmas circunstâncias; ou
(ii) celebrado no estabelecimento 
comercial do profissional ou através de
qualquer meio de comunicação à 
distância imediatamente após o 
consumidor ter sido pessoal e 
individualmente contactado num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, na presença física 
simultânea do profissional ou, no caso de 
o profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o 
profissional, e o consumidor; ou
(iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional ou, no caso 
de o profissional ser uma pessoa coletiva, 
a pessoa singular que represente o 
profissional, com o fim ou o efeito de 
promover e vender bens ou fornecer 
conteúdos digitais ou serviços conexos ao 
consumidor;

Or. en

Alteração 280
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea q)– subalínea i

Texto da Comissão Alteração

i) celebrado na presença física simultânea 
do profissional ou, no caso de o 
profissional ser uma pessoa coletiva, de 
uma pessoa singular que represente o 
profissional e o consumidor num local que 
não seja o estabelecimento comercial do 
profissional, ou celebrado com base numa 
oferta feita pelo consumidor nas mesmas 
circunstâncias; ou

i) celebrado na presença física simultânea 
do profissional e do consumidor num local 
que não seja o estabelecimento comercial 
do profissional, ou celebrado com base 
numa oferta feita pelo consumidor nas 
mesmas circunstâncias; ou

Or. de

Justificação

Se se utiliza a definição de "profissional" constante da Diretiva UE 83/2011 relativa aos 
direitos dos consumidores, também a definição de "contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial" deve ser ajustada em conformidade.

Alteração 281
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea q)– subalínea ii

Texto da Comissão Alteração

ii) celebrado no estabelecimento comercial 
do profissional ou através de qualquer 
meio de comunicação à distância 
imediatamente após o consumidor ter sido 
pessoal e individualmente contactado num 
local que não seja o estabelecimento 
comercial do profissional, na presença 
física simultânea do profissional ou, no 
caso de o profissional ser uma pessoa 
coletiva, de uma pessoa singular que 
represente o profissional, e o consumidor; 
ou

ii) celebrado no estabelecimento comercial 
do profissional ou através de quaisquer 
meios de comunicação à distância 
imediatamente após o consumidor ter sido 
pessoal e individualmente contactado num 
local que não seja o estabelecimento 
comercial do profissional, na presença 
física simultânea do profissional e do
consumidor; ou

Or. de
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Justificação

Se se utiliza a definição de "profissional" constante da Diretiva UE 83/2011 relativa aos 
direitos dos consumidores, também a definição de "contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial" deve ser ajustada em conformidade.

Alteração 282
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea q)– subalínea iii

Texto da Comissão Alteração

iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional ou, no caso de 
o profissional ser uma pessoa coletiva, a 
pessoa singular que represente o 
profissional, com o fim ou o efeito de 
promover e vender bens ou fornecer 
conteúdos digitais ou serviços conexos ao 
consumidor;

iii) celebrado durante uma excursão 
organizada pelo profissional, com o fim ou 
o efeito de promover e vender bens ou 
fornecer conteúdos digitais ou serviços 
conexos ao consumidor;

Or. de

Justificação

Se se utiliza a definição de "profissional" constante da Diretiva UE 83/2011 relativa aos 
direitos dos consumidores, também a definição de "contrato celebrado fora do 
estabelecimento comercial" deve ser ajustada em conformidade.

Alteração 283
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

(r) «Estabelecimento comercial»: Suprimido
(i) quaisquer instalações imóveis de venda 
a retalho, onde o profissional exerça a 
sua atividade de forma permanente; ou
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(ii) quaisquer instalações móveis de venda 
a retalho, onde o profissional exerça a 
sua atividade de forma habitual;

Or. en

Alteração 284
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea s)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 285
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea s-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(s-A) «Reparação», no caso da falta de 
conformidade, reposição da conformidade 
com o contrato do bem ou conteúdo 
digital;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa incluir o conteúdo digital na reposição mediante reparação.

Alteração 286
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

(s-A) «Reparação», a reposição da 
conformidade do bem ou do conteúdo 
digital;

Or. en

Alteração 287
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 288
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea t)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A redação da definição deve ser consentânea com a da diretiva relativa aos direitos dos 
consumidores. A palavra «pessoalmente» deve ser, em qualquer caso, suprimida, caso 
contrário poderia concluir-se que as informações tenham de ser dirigidas a uma das partes.

Alteração 289
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

(v) «Norma imperativa», qualquer 
disposição cuja aplicação as partes não 

Suprimido
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possam excluir ou derrogar e cujos efeitos 
não possam alterar;

Or. en

Alteração 290
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea w)

Texto da Comissão Alteração

(w) «Credor», a pessoa que tem direito ao 
cumprimento de uma obrigação, 
pecuniária ou não pecuniária, por outra 
pessoa, o devedor;

Suprimido

Or. en

Alteração 291
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea x)

Texto da Comissão Alteração

(x) «Devedor», a pessoa que tem de 
satisfazer uma obrigação, pecuniária ou 
não pecuniária, em relação a outra 
pessoa, o credor.

Suprimido

Or. en

Alteração 292
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 2 – alínea y-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 293
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 3

Texto da Comissão Alteração

Artigo 3.º Suprimido
Caráter facultativo do direito europeu 

comum da compra e venda
As partes podem acordar que o direito 
europeu comum da compra e venda seja 
aplicado aos seus contratos 
transfronteiriços de compra e venda de 
bens, de fornecimento de conteúdos 
digitais e de prestação de serviços 
conexos, que se enquadrem no âmbito 
territorial, material e pessoal fixado nos 
artigos 4.º a 7.º.

Or. en

Alteração 294
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º Suprimido
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Contratos transfronteiriços
1. O direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado aos contratos 
transfronteiriços.
2. Para efeitos do presente regulamento, 
os contratos entre profissionais são 
transfronteiriços se as partes tiverem 
residência habitual em Estados diferentes, 
dos quais pelo menos um seja um 
Estado-Membro.
3. Para efeitos do presente regulamento, 
os contratos entre profissionais e 
consumidores são transfronteiriços se:
(a) a morada indicada pelo consumidor, a 
morada de entrega dos bens ou a morada 
de faturação se situarem num Estado 
diferente daquele em que o profissional 
tem residência habitual; e
(b) pelo menos um desses Estados for um 
Estado-Membro.
4. Para efeitos do presente regulamento, a 
residência habitual de sociedades e de 
outras entidades, dotadas ou não de 
personalidade jurídica, é o lugar em que 
se situa a sua administração central. A 
residência habitual de um profissional 
que seja uma pessoa singular é o lugar 
em que esta tenha o seu estabelecimento 
principal.
5. Se o contrato for celebrado através de 
uma sucursal, agência ou qualquer outro 
estabelecimento do profissional, 
considera-se que o lugar em que se 
encontra essa sucursal, agência ou outro 
estabelecimento é o lugar de residência 
habitual do profissional em causa.
6. Para se determinar se um contrato é ou 
não transfronteiriço, o momento relevante 
é aquele em que for acordada a aplicação 
do direito europeu comum da compra e 
venda.

Or. en
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Alteração 295
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente regulamento, os 
contratos entre profissionais e 
consumidores são transfronteiriços se:

3. Para efeitos do presente regulamento, os 
contratos entre profissionais e 
consumidores são transfronteiriços se o 
profissional e o consumidor tiverem 
residência habitual em Estados diferentes.

(a) a morada indicada pelo consumidor, a 
morada de entrega dos bens ou a morada 
de faturação se situarem num Estado 
diferente daquele em que o profissional 
tem residência habitual; e
(b) pelo menos um desses Estados for um 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 296
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Contratos aos quais pode ser aplicado o 

direito europeu comum da compra e 
venda

O direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado aos:
(a) Contratos de compra e venda;
(b) Contratos de fornecimento de 
conteúdos digitais, fornecidos ou não em 
suporte material, que possam ser 
armazenados, tratados ou acedidos e 
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reutilizados pelo consumidor, 
independentemente de serem ou não 
fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço;
(c) Contratos de prestação de serviços 
conexos, independentemente de ter sido 
acordado um preço separado para tais 
serviços.

Or. en

Alteração 297
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º Suprimido
Exclusão dos contratos mistos e dos 

contratos de crédito ao consumo
1. O direito europeu comum da compra e 
venda não pode reger contratos mistos 
que incluam quaisquer outros elementos 
para além da compra e venda de bens, do 
fornecimento de conteúdos digitais ou da 
prestação de serviços conexos, na aceção 
do artigo 5.º.
2. O direito europeu comum da compra e 
venda não pode reger contratos entre 
profissionais e consumidores nos quais o 
profissional concede ou promete conceder 
crédito ao consumidor, sob forma de 
pagamento diferido, empréstimo ou outro 
acordo financeiro semelhante. O direito 
europeu comum da compra e venda pode 
reger contratos entre profissionais e 
consumidores nos quais esteja previsto o 
fornecimento, de forma continuada, de 
bens, conteúdos digitais ou serviços 
conexos do mesmo tipo, e o consumidor 
pague pelos mesmos em prestações 
enquanto durar o fornecimento ou 
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prestação.

Or. en

Alteração 298
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos casos referidos no n.º 1, alínea 
a), o contrato complementar é regido pela 
legislação que, de outro modo, lhe seria 
aplicável; é, igualmente, esta a legislação 
que define os elementos que 
fundamentam a existência da 
complementaridade suficiente dos 
contratos.

Or. en

Alteração 299
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Sempre que, no contexto de um 
contrato complementar, uma das partes1

exerça qualquer direito, meio de defesa ou 
recurso, ou o referido contrato seja nulo 
ou não vinculativo nos termos do direito 
nacional que se lhe aplica, as obrigações 
das partes no âmbito do contrato regido 
pelo direito europeu comum da compra e 
venda não são afetadas, a não ser que 
uma parte não tenha celebrado esse 
contrato regido pelo direito europeu 
comum da compra e venda se não fosse o 
contrato complementar ou tê-lo-ia feito 
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apenas em condições contratuais 
fundamentalmente diferentes, 
circunstância em que essa parte tem o 
direito de rescindir o contrato regido pelo 
direito europeu comum da compra e 
venda; o direito nacional aplicável ao 
contrato complementar pode também 
produzir efeitos imediatos no contrato 
regido pelo direito europeu comum da 
compra e venda, como a rescisão ou a 
nulidade.
__________________
1 A alteração operada é de natureza
linguística e visa eliminar qualquer 
interpretação ou tradução erradas.

Or. en

Alteração 300
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Partes contratuais

1. O direito europeu comum da compra e 
venda só pode ser aplicado se o vendedor 
dos bens ou o fornecedor dos conteúdos 
digitais for um profissional. Se todas as 
partes contratuais forem profissionais, o 
direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado se pelo menos 
uma delas for uma pequena ou média 
empresa (PME).
2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma PME é um profissional que
(a) Emprega menos de 250 pessoas; e
(b) Tem um volume de negócios anual 
que não excede 50 milhões de EUR ou um 
balanço anual total que não excede 43 
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milhões de EUR, ou, no caso das PME 
com residência habitual num 
Estado-Membro cuja moeda não é o euro 
ou num país terceiro, o montante 
equivalente na moeda desse Estado-
Membro ou país terceiro.

Or. en

Alteração 301
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. O direito europeu comum da compra e 
venda só pode ser aplicado se o vendedor 
dos bens ou o fornecedor dos conteúdos 
digitais for um profissional. Se todas as 
partes contratuais forem profissionais, o 
direito europeu comum da compra e 
venda pode ser aplicado se pelo menos 
uma delas for uma pequena ou média 
empresa (PME).

1. O direito europeu comum da compra e 
venda pode ser utilizado em contratos 
entre profissionais e consumidores, em 
contratos entre consumidores, bem como 
em contratos entre profissionais.

Or. de

Justificação

Não é adequada uma divisão entre profissionais por um lado e pequenas e médias empresas 
(“PME”) por outro.

Alteração 302
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos do presente regulamento, 
uma PME é um profissional que

Suprimido
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(a) Emprega menos de 250 pessoas; e
(b) (b) Tem um volume de negócios anual 
que não excede 50 milhões de EUR ou um 
balanço anual total que não excede 43 
milhões de EUR, ou, no caso das PME 
com residência habitual num Estado-
Membro cuja moeda não é o euro ou num 
país terceiro, o montante equivalente na 
moeda desse Estado-Membro ou país 
terceiro.

Or. de

Alteração 303
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda

1. A aplicação do direito europeu comum 
da compra e venda exige que as partes 
estejam de acordo para esse efeito. A 
existência deste acordo e a sua validade 
são determinadas nos termos dos n.ºs 2 e 
3 do presente artigo, do artigo 9.º e de 
outras disposições pertinentes do direito 
europeu comum da compra e venda.
2. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, o acordo quanto à 
aplicação deste direito só é válido se o 
consentimento do consumidor tiver sido 
dado mediante declaração expressa, 
distinta da declaração de manifestação de 
vontade de celebrar o contrato. O 
profissional deve fornecer ao consumidor 
uma confirmação desse acordo num 
suporte duradouro.
3. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, o direito europeu comum 
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da compra e venda não pode ser aplicado 
de forma parcial mas apenas na sua 
totalidade.

Or. en

Alteração 304
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Caso não sejam cumpridos os 
requisitos do artigo 9.º, n.ºs 2 e 3, o 
consumidor não está vinculado pelo 
acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda. Os 
Estados-Membros definem as 
consequências da legislação aplicável e da 
validade do contrato celebrado nessas 
condições.

Or. en

Alteração 305
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Os acordos de âmbito mais 
abrangente do que o previsto no direito 
europeu comum da compra e venda são 
considerados inválidos.

Or. de

Justificação

Se os acordos desrespeitarem o âmbito de aplicação do direito europeu comum da compra e 
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venda estabelecido no Regulamento, ao preverem um âmbito de aplicação mais abrangente 
do que o que nele está previsto ou ao preverem que o mesmo se aplica, ainda que 
parcialmente, aos contratos mistos ou com um elemento de crédito, deve ficar claro que o 
acordo sobre a aplicabilidade não é válido. A lei aplicável deve, pois, ser determinada de 
acordo com as regras estabelecidas no Regulamento Roma I.

Alteração 306
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º Suprimido
Ficha informativa constante dos contratos 

entre profissionais e consumidores
1. Para além dos deveres de informação 
pré-contratual previstos no direito 
europeu comum da compra e venda, nas 
relações entre profissionais e 
consumidores, o profissional deve alertar 
o consumidor, antes do acordo, para a sua 
intenção de aplicar este direito, 
fornecendo-lhe, de forma bem visível, a 
ficha informativa constante do Anexo II. 
Se o acordo quanto à aplicação do direito 
europeu comum da compra e venda for 
celebrado por telefone ou qualquer outro 
meio que não permita fornecer a ficha 
informativa ao consumidor, ou quando o 
profissional não forneceu a ficha de 
informação, o consumidor não ficará 
vinculado pelo acordo até receber a 
confirmação prevista no artigo 8.º, n.º 2, 
acompanhada da ficha informativa, e 
tiver manifestado, subsequentemente, o 
seu consentimento expresso quanto à 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda.
2. Quando for transmitida em formato 
eletrónico, a ficha informativa referida no 
n.º 1 deverá conter uma hiperligação ou, 
em quaisquer outras circunstâncias, a 
indicação de um sítio Internet através do
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qual seja possível obter gratuitamente o 
texto do direito europeu comum da 
compra e venda.

Or. en

Justificação

Os requisitos de informação já estão previstos na Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 307
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Sanções por violação de requisitos 

específicos
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sanções para a violação pelos 
profissionais nas relações com 
consumidores dos requisitos previstos nos 
artigos 8.° e 9.°, e devem tomar as 
medidas necessárias para assegurar que 
essas sanções sejam aplicadas. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionais e dissuasivas. Os Estados-
Membros devem notificar as disposições 
pertinentes à Comissão o mais tardar até 
[1 ano após a data de aplicação do 
presente regulamento], bem como 
qualquer alteração subsequente o mais 
rapidamente possível.

Or. en

Alteração 308
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner



PE510.560v01-00 66/179 AM\934452PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Consequências da aplicação do direito 

europeu comum da compra e venda
Se as partes acordarem de forma válida 
na aplicação do direito europeu comum 
da compra e venda a um determinado 
contrato, apenas este direito comum pode 
reger as questões abrangidas pelas suas 
disposições. Se o contrato for 
efetivamente celebrado, o direito europeu 
comum da compra e venda rege 
igualmente o cumprimento e os meios de 
defesa em caso de incumprimento dos 
deveres de informação pré-contratual.

Or. en

Alteração 309
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Se as partes acordarem de forma válida na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda a um determinado 
contrato, apenas este direito comum pode 
reger as questões abrangidas pelas suas 
disposições. Se o contrato for 
efetivamente celebrado, o direito europeu 
comum da compra e venda rege igualmente 
o cumprimento e os meios de defesa em 
caso de incumprimento dos deveres de 
informação pré-contratual.

Se as partes acordarem de forma válida na 
aplicação do direito europeu comum da 
compra e venda a um determinado 
contrato, apenas este direito comum pode 
reger as questões abrangidas pelas suas 
disposições. Se o profissional aliar, à 
prestação de bens, conteúdos digitais ou 
serviços conexos a possibilidade de 
acordar na aplicação do direito europeu 
comum da compra e venda, este último
rege igualmente o cumprimento e os meios 
de defesa em caso de incumprimento dos 
deveres de informação pré-contratual
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Or. de

Justificação

Os requisitos de informação pré-contratual só podem ser totalmente eficazes, se forem 
válidos independentemente de um contrato concreto. Ademais, importa garantir que a 
concorrência e as organizações de consumidores possam recorrer judicialmente das 
violações da obrigatoriedade de informação prevista no direito comum europeu da compra e 
venda.

Alteração 310
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 12

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º Suprimido
Requisitos de informação resultantes da 
Diretiva Serviços
O presente regulamento não prejudica os 
requisitos de informação previstos pelas 
disposições legislativas nacionais que 
transpõem as disposições da Diretiva 
2006/123/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 12 de dezembro de 2006, 
relativa aos serviços no mercado interno, 
e que completa os requisitos de 
informação estabelecidos no direito 
europeu comum da compra e venda.

Or. en

Alteração 311
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex, Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Artigo 13

Texto da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
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Alternativas ao dispor dos 
Estados-Membros

Os Estados-Membros podem decidir 
tornar o direito europeu comum da 
compra e venda aplicável a:
(a) Contratos em que a residência 
habitual dos profissionais ou, nos 
contratos entre profissionais e 
consumidores, a residência habitual do 
profissional, a morada indicada pelo 
consumidor, a morada de entrega dos 
bens e a morada de faturação se situem 
nesse Estado-Membro; e/ou
(b) Contratos nos quais todas as partes 
sejam profissionais mas nenhuma delas 
seja uma PME na aceção do artigo 7.º, n.º 
2.

Or. en

Alteração 312
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 14 – título

Texto da Comissão Alteração

Comunicação das sentenças que apliquem
o presente regulamento

Comunicação das sentenças que apliquem
a presente diretiva

Or. en

Alteração 313
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sentenças transitadas em julgado 

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as sentenças transitadas em julgado 
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dos respetivos tribunais que apliquem as 
normas do presente regulamento são 
comunicadas à Comissão sem demora 
injustificada.

dos respetivos tribunais que apliquem as 
normas da presente diretiva são 
comunicadas à Comissão sem demora 
injustificada.

Or. en

Alteração 314
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Artigo 15.º Suprimido
Revisão

1. No prazo de … [4 anos a contar da data 
da aplicação do presente regulamento], os 
Estados-Membros devem enviar à 
Comissão informações relativas à 
aplicação do mesmo, em especial no que 
se refere ao grau de aceitação do direito 
europeu comum da compra e venda, ao 
número de litígios decorrentes da 
aplicação das suas disposições e às 
diferenças existentes entre o nível de 
proteção do consumidor previsto neste 
direito comum e no direito nacional. 
Essas informações devem incluir uma 
exposição circunstanciada da 
jurisprudência dos tribunais nacionais 
que interprete as disposições do direito 
europeu comum da compra e venda.
2. No prazo de …[5 anos a contar da data 
da aplicação do presente regulamento], a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
circunstanciado de avaliação sobre a 
aplicação do presente regulamento, tendo 
em conta, nomeadamente, a necessidade 
de alargar o âmbito em relação aos 
contratos entre empresas, aos 
desenvolvimentos tecnológicos e da 
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evolução do mercado no que se refere aos 
conteúdos digitais, bem como o futuro 
desenvolvimento de acervo da União.

Or. en

Alteração 315
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento entra em vigor 
no vigésimo dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia.

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

Or. en

Alteração 316
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

É aplicável a partir de [6 meses após a 
data de entrada em vigor].

Suprimido

Or. en

Alteração 317
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é obrigatório em 
todos os seus elementos e diretamente 
aplicável em todos os Estados-Membros.

Suprimido

Or. en

Alteração 318
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Contratos-modelo

A Comissão apresenta as cláusulas e as 
condições gerais num prazo de [um ano] a 
contar da transposição da presente 
diretiva.

Or. en

Alteração 319
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Destinatários

Os destinatários da presente diretiva são 
os Estados Membros.

Or. en
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Alteração 320
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Artigo 16-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-B
A Comissão leva a efeito uma campanha 
de informação que visa informar as 
empresas a nível nacional sobre estas 
cláusulas gerais aplicáveis às transações 
digitais efetuadas pelos consumidores e 
baseadas nas normas europeia.

Or. en

Alteração 321
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Título

Texto da Comissão Alteração

DIREITO EUROPEU COMUM DA 
COMPRA E VENDA

Suprimido

Or. en

Alteração 322
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Índice

Texto da Comissão Alteração

Índice suprimido

Or. en
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Alteração 323
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte I

Texto da Comissão Alteração

Parte I suprimida

Or. en

Alteração 324
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Anexo I - Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

Salvo disposição em contrário do direito 
europeu comum da compra e venda, não é 
exigida qualquer forma específica para 
celebrar um contrato, efetuar uma 
declaração ou redigir qualquer outro ato 
regulado por este direito ou para apresentar 
a respetiva prova.

Salvo disposição em contrário do direito 
europeu comum da compra e venda ou do 
direito nacional correspondente que não 
seja abrangido pelo direito europeu 
comum da venda aplicável em virtude do 
Regulamento (CE) n.º 593/2008 e do 
Regulamento (CE) n.º 864/2007, ou de 
qualquer outra norma de conflitos de leis,
não é exigida qualquer forma específica 
para celebrar um contrato, efetuar uma 
declaração ou redigir qualquer outro ato 
regulado por este direito ou para apresentar 
a respetiva prova.

Or. en

Alteração 325
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte II
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Texto da Comissão Alteração

Parte II suprimida

Or. en

Alteração 326
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 13 – n.º 5 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) for, nos termos da legislação dos 
Estados-Membros, celebrado por um 
titular de cargo público obrigado por lei à 
autonomia e imparcialidade, o qual deve 
garantir, fornecendo informações 
jurídicas pormenorizadas, que o 
consumidor apenas celebre o contrato 
após uma ponderação jurídica cuidada e 
com pleno conhecimento do seu alcance 
jurídico;

Or. en

Alteração 327
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 30 – n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A retenção, utilização ou consumo de 
um bem, de um conteúdo digital ou de 
serviços conexos que tenham sido 
transmitidos a um consumidor, sem o seu 
assentimento, não constitui uma 
aceitação. O consumidor fica, neste caso, 
isento da concessão de contrapartida e 
não é obrigado a proceder a uma 
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restituição.

Or. de

Justificação

Disposição prevista no artigo 27.º da Diretiva da UE 83/2011 relativa aos direitos dos 
consumidores. Mesmo que as práticas comerciais desleais não estejam regulamentadas no 
direito europeu comum da compra e venda, importa regulamentar as consequências civis de 
tais práticas, a fim de garantir a proteção de todos os consumidores.

Alteração 328
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 30 – n.° 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Entre profissional e consumidor, 
uma resposta do destinatário que inclua 
ou implique cláusulas contratuais 
adicionais ou diferentes que alterem 
materialmente os termos da oferta 
constitui uma rejeição e uma nova oferta.

Or. de

Justificação

Para que os consumidores possam ser protegidos, são necessários direitos aplicáveis e 
condições claras. O consumidor deve poder confiar em que a sua oferta - que, de qualquer 
modo, é normalmente preestabelecida pelo profissional - será aceite nos moldes em que foi 
apresentada. Não é aceitável que o consumidor deva ainda proceder a um controlo ulterior 
da aceitação e a uma retratação imediata.

Alteração 329
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 40 – n.º 2 – alínea i-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(i-A) contratos que, nos termos da 
legislação dos Estados-Membros, sejam 
celebrados por um titular de cargo 
público obrigado por lei à autonomia e 
imparcialidade, o qual deve garantir, 
fornecendo informações jurídicas 
pormenorizadas, que o consumidor 
apenas celebre o contrato após uma 
ponderação jurídica cuidada e com pleno 
conhecimento do seu alcance jurídico;

Or. en

Alteração 330
Alexandra Thein

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º-A
1. Quando um terceiro, por cujos atos 
uma pessoa seja responsável, ou que, com 
o consentimento dessa pessoa, estiver 
envolvido num contrato:
a) provocar um erro ou dele tiver 
conhecimento ou espere vir a ter, ou
b) for culpado de fraude, coação ou 
exploração abusiva,
os recursos previstos no presente capítulo 
são utilizáveis como se o comportamento 
ou o conhecimento tivessem sido os da 
pessoa responsável ou que deu o seu 
consentimento.
2. Quando um terceiro, por cujos atos 
uma pessoa não seja responsável, e a que 
essa pessoa não tenha dado o seu 
consentimento para se envolver num 
contrato, for culpado de fraude ou 
coação, os recursos previstos no presente 
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capítulo são utilizáveis como se essa 
pessoa tivesse tido ou razoavelmente 
esperasse vir a ter conhecimento dos 
factos relevantes ou, na altura da 
anulação, não tivesse agido com base no 
contrato.

Or. de

Alteração 331
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 52-n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos contratos de consumo, não são 
necessários prazos para apresentar uma 
notificação de anulação em caso de erro, 
dolo, ameaças e exploração abusiva.

Or. de

Justificação

Os direitos dos consumidores não devem ser desnecessariamente dificultados mediante a 
introdução de requisitos formais. Rescisões de contratos por erro e o exercício de outros 
direitos não fazem parte do quotidiano dos consumidores. Tal leva a que, normalmente, os 
consumidores não conheçam os passos - formais - a dar, para não serem privados dos seus 
direitos. Além disso, esquecem-se com frequência de conservar as provas necessárias para 
invocar essas obrigações, razão por que acabam por não estar em posição de fazer valer os 
seus direitos.

Alteração 332
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte III

Texto da Comissão Alteração

Parte III suprimida
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Or. en

Alteração 333
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 61-parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos contratos entre profissionais e 
consumidores prevalece a versão redigida 
na língua do consumidor.

Or. de

Justificação

É necessário prever outra disposição a favor do consumidor em caso de dúvida. A versão 
redigida na língua do consumidor deve ser considerada um fator relevante.

Alteração 334
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 69 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o profissional, antes da 
celebração do contrato, fizer uma 
declaração à outra parte, ou ao público, 
sobre as características do que deve 
fornecer por força do referido contrato, 
essa declaração é incorporada como uma 
cláusula do contrato, salvo se:

1. Sempre que o profissional, antes da 
celebração do contrato, fizer uma 
declaração à outra parte, ou ao público, 
sobre as características do que deve 
fornecer por força do referido contrato, 
essa declaração é incorporada como uma 
cláusula do contrato, salvo se o 
profissional demonstrar que:

(a) a outra parte conhecia ou devia 
conhecer, no momento da celebração do 
contrato, que a declaração era incorreta
ou que não podia ser fiável como cláusula 
contratual; ou

a) a declaração era correta no momento 
da celebração do contrato;

(b) a decisão da outra parte de celebrar o 
contrato não podia ser influenciada pela 

b) a decisão de comprar o bem não podia 
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declaração. ser influenciada pela declaração em causa.

Or. de

Justificação

Importa clarificar que, neste contexto, o ónus da prova cabe sempre ao vendedor. Tal 
corresponde aliás às disposições da Diretiva UE 1999/44 relativa a certos aspetos da venda 
de bens de consumo e das garantias a ela relativas.

Alteração 335
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 69 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a outra parte seja um 
consumidor, para efeitos do n.º 1, a 
declaração pública efetuada por um 
produtor, ou em seu nome, ou por outra 
pessoa situada a montante da cadeia de 
transações conducentes ao contrato, é 
considerada efetuada pelo profissional, 
salvo se este, no momento da celebração 
do contrato, não a conhecesse e não se 
pudesse esperar que a conhecesse.

3. Sempre que a outra parte seja um 
consumidor, para efeitos do n.º 1, a 
declaração pública efetuada por um 
profissional, ou em seu nome, ou por outra 
pessoa situada a montante da cadeia de 
transações conducentes ao contrato, é 
considerada efetuada pelo profissional, 
salvo se este, no momento da celebração 
do contrato, demonstrar que não a 
conhecia e que não se podia esperar que a 
conhecesse.

Or. de

Justificação

Importa clarificar que, neste contexto, o ónus da prova cabe sempre ao vendedor. Tal 
corresponde aliás às disposições da Diretiva UE 1999/44 relativa a certos aspetos da venda 
de bens de consumo e das garantias a ela relativas.

Alteração 336
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 69-n.° 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Nos contratos entre profissionais e 
consumidores, uma cláusula contratual 
inserida pelo profissional não será 
vinculativa se o consumidor, dadas as 
circunstâncias, especialmente tendo em 
conta a aparência externa do contrato e a 
natureza invulgar do seu conteúdo, não 
tiver de a antecipar, a menos que o 
profissional tenha chamado a atenção do 
consumidor para a mesma.

Or. de

Justificação

Para garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, é necessário prever uma 
disposição distinta sobre eventuais condições contratuais imprevistas, impostas pelo 
profissional. Os consumidores devem poder confiar em que o texto em pequenos carateres 
não contenham condições "ocultas" que os prejudiquem em relação aos anteriores termos 
contratuais. Essas cláusulas contratuais surpreendentes não devem por isso formar parte do 
contrato, a menos que o profissional tenha chamado a atenção expressa do consumidor para 
as mesmas.

Alteração 337
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 80 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A secção 2 não se aplica à definição do 
objeto principal do contrato nem à 
adequação do preço a pagar na medida 
em que o profissional tenha cumprido o 
dever de transparência estabelecido no 
artigo 82.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objetivo da supressão do n.º 2 do artigo 80.º é tornar extensível a avaliação do caráter 
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abusivo às cláusulas essenciais (cláusulas principais). Este melhoramento da proteção do 
consumidor tem o maior alcance. Na maior parte dos Estados-Membros, os tribunais não 
podem controlar o caráter não abusivo das cláusulas essenciais (designadamente o preço), 
mas  podem, geralmente, fazê-lo em determinados Estados-Membros (ver a grande cláusula 
geral do artigo 36.º do ato legislativo escandinavo sobre o direito dos contratos) ou em 
contextos específicos (no que respeita aos contratos hipotecários em Espanha,  ver os factos 
do processo Caja de Madrid do TJUE).

Alteração 338
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 80-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80.º-A
Cláusulas imprevistas incluídas nas 

cláusulas gerais 
Uma cláusula incorporada nas cláusulas 
gerais fornecidas por uma das partes, de 
natureza tão imprevista que a outra parte 
não podia tê-la antecipado, é abusiva, 
para efeitos da presente secção, exceto se 
a mesma tenha sido expressamente aceite.

Or. en

Alteração 339
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Anexo I - artigo 82 

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais que não tenham sido 
especificamente negociadas com o 
consumidor na aceção do artigo 7.°, tem o 
dever de assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples e 
compreensíveis.

Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais, tem o dever de 
assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples e 
compreensíveis.
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Or. en

Justificação

O objetivo da supressão do artigo 82.º (complementada pela supressão no artigo 83.º) é 
tornar extensível a avaliação do caráter abusivo às «cláusulas negociadas». Esta proposta já 
foi avançada pelo grupo de peritos. A Comissão preferiu não propor este elemento para não 
se afastar da diretiva. Todavia, a diretiva comporta normas mínimas. A alteração elimina 
mais um obstáculo ao consumidor.

Alteração 340
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 82

Texto da Comissão Alteração

Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais que não tenham sido 
especificamente negociadas com o 
consumidor na aceção do artigo 7.°, tem o 
dever de assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples e 
compreensíveis.

Sempre que um profissional incorpore 
cláusulas contratuais que não tenham sido 
especificamente negociadas com o 
consumidor na aceção do artigo 7.°, tem o 
dever de assegurar que sejam redigidas e 
comunicadas em termos simples, claros e 
compreensíveis. Se esse não for o caso, as 
cláusulas não são, nos termos do artigo 
79.°, vinculativas para o consumidor.

Or. de

Justificação

Estabelece-se um princípio de transparência para as cláusulas contratuais, sem porém 
penalizar de forma ineficaz infrações contra esse princípio em si mesmo ou cláusulas 
contratuais não transparentes. A alteração proposta baseia-se na atual Diretiva 93/13/CEE 
relativa às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores. Se faltasse este 
complemento, a proteção dos consumidores na UE sofreria uma redução inaceitável.

Alteração 341
Eva Lichtenberger

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 83 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Num contrato entre um profissional e 1. Num contrato entre um profissional e 
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um consumidor, uma cláusula contratual 
incorporada pelo profissional que não 
tenha sido especificamente negociada na 
aceção do artigo 7.° é abusiva, para efeitos 
da presente secção, se causa um 
desequilíbrio significativo entre os direitos 
e obrigações das partes decorrentes do 
contrato, em detrimento do consumidor, 
contrário ao princípio da boa-fé
contratual.

um consumidor, uma cláusula contratual 
incorporada pelo profissional é abusiva, 
para efeitos da presente secção, se causa 
um desequilíbrio significativo entre os 
direitos e obrigações das partes decorrentes 
do contrato, em detrimento do consumidor.

Or. en

Justificação

O objetivo desta supressão é tornar extensível a avaliação do caráter abusivo às «cláusulas 
negociadas». A Comissão preferiu não propor este elemento para não se afastar da diretiva, 
mas a presente alteração elimina mais um obstáculo importante ao consumidor. Visto que a 
expressão «contrário ao princípio da boa-fé contratual» constitui uma condição para 
qualificar uma cláusula enquanto abusiva, o que não existe em todos os Estados-Membros, 
sugere-se mudar a referência à boa-fé do n.º 1 para o n.º 2.

Alteração 342
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 83 – n.° 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) se o profissional cumpriu o dever de 
transparência previsto no artigo 82.º;

Suprimido

Or. de

Justificação

A fim de melhorar a proteção dos consumidores, as cláusulas contratuais pouco 
transparentes devem deixar de produzir efeitos e não constituir um mero critério entre muitos 
nos mecanismos de controlo de abusos. Isto corresponde, de resto, ao nível mínimo 
estabelecido na Diretiva 93/13/UE relativa às cláusulas abusivas.

Alteração 343
Evelyn Regner



PE510.560v01-00 84/179 AM\934452PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) excluir ou limitar de forma 
inadequada os meios de defesa à 
disposição do consumidor contra o 
profissional ou um terceiro em caso de 
incumprimento pelo profissional das 
obrigações previstas no contrato;

Or. de

Justificação

O nível de proteção dos consumidores no que diz respeito às cláusulas contratuais abusivas 
é, em consequência da classificação de uma série de disposições como parte da lista cinzenta, 
demasiado baixo e carece de ser melhorado. Isto explica a modificação do art. 84.°.  O ponto 
de partida é a Diretiva 93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas. As cláusulas que constam 
do anexo foram declaradas abusivas pelos Estados-Membros. Dado tratar-se de disposições 
mínimas, as listas de cláusulas intrinsecamente abusivas é muito mais vasta em muitos 
Estados-Membros.

Alteração 344
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84-alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) permitir que o profissional retenha 
montantes em dinheiro pagos pelo 
consumidor, se este decidir não celebrar o 
contrato ou não cumprir obrigações 
decorrentes do mesmo, sem prever o 
direito de o consumidor receber do 
profissional o pagamento de uma 
indemnização de montante equivalente 
numa situação inversa;

Or. de
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Alteração 345
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84-alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) restringir os elementos de prova à 
disposição do consumidor ou impor-lhe 
um ónus da prova que juridicamente 
deveria caber ao profissional;

Or. de

Justificação

O nível de proteção dos consumidores no que diz respeito às cláusulas contratuais abusivas 
é, em consequência da classificação de uma série de disposições como parte da lista cinzenta, 
demasiado baixo e carece de ser melhorado. Isto explica a modificação do art. 84.°.O ponto 
de partida é a Diretiva 93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas. As cláusulas que constam 
do anexo foram declaradas abusivas pelos Estados-Membros. Dado tratar-se de disposições 
mínimas, as listas de cláusulas intrinsecamente abusivas é muito mais vasta em muitos 
Estados-Membros.

Alteração 346
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84-alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) excluir ou limitar de forma 
inadequada o direito de compensar os 
créditos que o consumidor possa ter em 
relação ao profissional mediante os 
créditos que o consumidor possa ter em 
relação ao profissional; 

Or. de

Alteração 347
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-E) exigir ao consumidor que não 
cumpre as suas obrigações ao abrigo do 
contrato que pague um montante 
desproporcionadamente elevado a título 
de prejuízos, ou um pagamento estipulado 
em caso de incumprimento;

Or. de

Alteração 348
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-F) conferir ao profissional o direito de 
retratação ou de resolução do contrato, na 
aceção do artigo 8.º, de forma 
discricionária, sem reconhecer ao 
consumidor o mesmo direito, ou conferir 
ao profissional o direito de conservar os 
montantes pagos por serviços conexos 
ainda não prestados, no caso de o 
profissional proceder à retratação ou 
resolução do contrato;

Or. de

Alteração 349
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-G)(nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-G) permitir ao profissional resolver um 
contrato de duração indeterminada sem 
notificação prévia, salvo por motivos 
graves;

Or. de

Alteração 350
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-H) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-H) considerar um determinado 
comportamento do consumidor como 
apresentação ou não apresentação de 
uma declaração, a menos que, no início 
do prazo previsto para o efeito, seja 
chamada a especial atenção do 
consumidor para o significado do seu 
comportamento e este disponha de um 
prazo adequado para apresentar uma 
declaração explícita;

Or. de

Alteração 351
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-I) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-I) permitir ao profissional alterar 
unilateralmente as cláusulas contratuais 
sem um motivo válido, especificado no 
contrato;
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Or. de

Alteração 352
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-J) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-J) permitir ao profissional alterar 
unilateralmente, sem um motivo válido, 
algumas das características dos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos a 
fornecer ou qualquer outra característica 
da prestação;

Or. de

Alteração 353
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea a-K) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-K) estipular que o preço dos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos 
deve ser determinado no momento da sua 
entrega ou prestação, ou permitir ao 
profissional aumentar o preço sem que o 
consumidor tenha o direito de se retratar, 
se o preço final for muito superior ao 
preço acordado aquando da celebração do 
contrato, a menos que as condições 
acordadas no contrato prevejam uma 
mudança ou diminuição na remuneração, 
que as circunstâncias pertinentes para a 
mudança na remuneração figurem no 
contrato e sejam objetivamente 
justificadas, e que a sua execução não 
dependa da vontade do profissional;
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Or. de

Alteração 354
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) obrigar o consumidor a cumprir 
todas as suas obrigações nos termos do 
contrato, no caso de o profissional não 
cumprir as suas próprias obrigações;

Or. de

Alteração 355
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea i-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-B) permitir ao profissional a cessão dos 
seus direitos e obrigações contratuais sem 
o consentimento do consumidor, salvo 
quando se trate de cessão para uma filial 
controlada pelo profissional, ou a cessão 
resultar de uma fusão ou de uma 
transação empresarial legítima similar e 
não seja provável que tal cessão afete 
negativamente qualquer direito do 
consumidor;

Or. de

Alteração 356
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea i-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-C) permitir ao profissional determinar 
um prazo de aceitação ou de recusa da 
oferta injustificadamente longo ou não 
especificado de forma adequada;

Or. de

Alteração 357
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 84 – alínea i-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-D) permitir ao profissional determinar 
um prazo de cumprimento das obrigações 
contratuais injustificadamente longo ou 
não especificado de forma adequada;

Or. de

Alteração 358
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – alínea i-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-E) excluir ou limitar de forma 
inadequada as vias de recurso à 
disposição do consumidor contra o 
profissional ou os meios de defesa à sua 
disposição contra as pretensões do 
profissional;

Or. de
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Alteração 359
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – alínea i-F) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-F) subordinar o cumprimento das 
obrigações contratuais pelo profissional, 
ou subordinar outros efeitos do contrato 
favoráveis ao consumidor a determinadas 
formalidades que não sejam 
juridicamente exigidas nem razoáveis;

Or. de

Alteração 360
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 84 – alínea i-G) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-G) impor um encargo excessivo ao 
consumidor para resolver um contrato de 
duração indeterminada;

Or. de

Alteração 361
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) restringir os elementos de prova à 
disposição do consumidor ou impor-lhe 
um ónus da prova que juridicamente 

Suprimido
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deveria caber ao profissional;

Or. de

Alteração 362
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) excluir ou limitar de forma inadequada 
as meios de defesa à disposição do 
consumidor contra o profissional ou um 
terceiro em caso de incumprimento pelo 
profissional das obrigações previstas no 
contrato;

Suprimido

Or. de

Alteração 363
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) excluir ou limitar de forma inadequada 
o direito de compensar os créditos que o 
consumidor possa ter em relação ao 
profissional com o que o consumidor 
possa dever ao profissional;

Suprimido

Or. de

Alteração 364
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) permitir que o profissional retenha 
montantes em dinheiro pagos pelo 
consumidor se este decidir não celebrar o 
contrato ou não cumprir obrigações 
decorrentes do mesmo, sem prever o 
direito de o consumidor receber do 
profissional o pagamento de uma 
indemnização de montante equivalente 
numa situação inversa;

Suprimido

Or. de

Alteração 365
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) exigir ao consumidor que não cumpre 
as suas obrigações ao abrigo do contrato 
que pague um montante 
desproporcionadamente elevado a título 
de prejuízos, ou um pagamento estipulado 
em caso de incumprimento;

Suprimido

Or. de

Alteração 366
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) conferir ao profissional o direito de 
retratação ou de resolução do contrato na 
aceção do artigo 8.º de forma 
discricionária, sem reconhecer ao 

Suprimido
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consumidor o mesmo direito, ou conferir 
ao profissional o direito de conservar os 
montantes pagos por serviços conexos 
ainda não prestados no caso de o 
profissional proceder à retratação ou 
resolução do contrato;

Or. de

Alteração 367
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) permitir ao profissional resolver um 
contrato de duração indeterminada sem 
notificação prévia, salvo por motivos 
graves;

Suprimido

Or. de

Alteração 368
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) estabelecer a prorrogação automática 
de um contrato de duração determinada, 
salvo indicação em contrário do 
consumidor, quando as cláusulas 
contratuais estabeleçam um prazo para 
notificação com demasiada antecedência;

Suprimido

Or. de
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Alteração 369
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) permitir ao profissional alterar 
unilateralmente as cláusulas contratuais 
sem um motivo válido especificado no 
contrato; a presente disposição não afeta 
as cláusulas contratuais ao abrigo das 
quais o profissional se reserva o direito de 
alterar unilateralmente as cláusulas 
contratuais de duração indeterminada, 
desde que o profissional informe desse 
facto o consumidor num prazo razoável e 
que este possa livremente resolver o 
contrato sem custos adicionais;

Suprimido

Or. de

Alteração 370
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) permitir ao profissional alterar 
unilateralmente sem um motivo válido 
algumas das características dos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos a 
fornecer ou qualquer outra característica 
da prestação;

Suprimido

Or. de

Alteração 371
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) estipular que o preço dos bens, 
conteúdos digitais ou serviços conexos 
deve ser determinado no momento da sua 
entrega ou prestação, ou permitir ao 
profissional aumentar o preço sem que o 
consumidor tenha o direito de se retratar 
se o preço final for muito superior ao 
preço acordado aquando da celebração do 
contrato; a presente disposição não afeta 
as cláusulas de indexação de preços, 
desde que as mesmas sejam válidas e que 
nelas esteja explicitamente descrito o 
método de variação do preço;

Suprimido

Or. de

Alteração 372
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) obrigar o consumidor a cumprir todas 
as suas obrigações nos termos do contrato 
no caso de o profissional não cumprir as 
suas próprias obrigações;

Suprimido

Or. de

Alteração 373
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – Artigo 85-alínea m)
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Texto da Comissão Alteração

m) permitir ao profissional a cessão dos 
seus direitos e obrigações contratuais sem 
o consentimento do consumidor, salvo 
quando se trate de cessão para uma filial 
controlada pelo profissional, ou a cessão 
resultar de uma fusão ou de uma 
transação empresarial legítima similar, e 
não seja provável que tal cessão afete 
negativamente qualquer direito do 
consumidor;

Suprimido

Or. de

Alteração 374
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea n)

Texto da Comissão Alteração

n) permitir ao profissional, quando o objeto 
da encomenda estiver indisponível, 
fornecer um objeto equivalente sem ter 
informado expressamente o consumidor 
dessa possibilidade e da obrigação de o 
profissional dever suportar os custos da 
devolução do que foi recebido pelo 
consumidor ao abrigo do contrato caso este
exerça o direito de recusar a prestação;

n) permitir ao profissional, quando o objeto
da encomenda estiver indisponível, 
fornecer um objeto equivalente sem ter 
informado expressamente o consumidor 
dessa possibilidade e da obrigação de o 
profissional dever suportar os custos da 
devolução do que foi recebido pelo 
consumidor ao abrigo do contrato, sem que 
este último o tenha solicitado 
expressamente, caso o consumidor exerça 
o direito de recusar a prestação;

Or. de

Alteração 375
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea o)
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Texto da Comissão Alteração

o) permitir ao profissional determinar um 
prazo de aceitação ou de recusa da oferta 
injustificadamente longo ou não 
especificado de forma adequada;

Suprimido

Or. de

Alteração 376
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea p)

Texto da Comissão Alteração

p) permitir ao profissional determinar um 
prazo de cumprimento das obrigações 
contratuais injustificadamente longo ou 
não especificado de forma adequada;

Suprimido

Or. de

Alteração 377
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea q)

Texto da Comissão Alteração

q) excluir ou limitar de forma inadequada 
as vias de recurso à disposição do 
consumidor contra o profissional ou os 
meios de defesa à sua disposição contra as 
pretensões do profissional;

Suprimido

Or. de
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Alteração 378
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea r)

Texto da Comissão Alteração

r) subordinar o cumprimento das 
obrigações contratuais pelo profissional, 
ou subordinar outros efeitos do contrato 
favoráveis ao consumidor, a determinadas 
formalidades que não sejam 
juridicamente exigidas nem razoáveis;

Suprimido

Or. de

Alteração 379
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 85 – alínea v)

Texto da Comissão Alteração

v) impor um encargo excessivo ao 
consumidor para resolver um contrato de 
duração indeterminada;

Suprimido

Or. de

Alteração 380
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I - Capítulo 9

Texto da Comissão Alteração

 Capítulo 9 suprimido

Or. en
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Alteração 381
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 10 – título

Texto da Comissão Alteração

Capítulo 10 Obrigações do vendedor Suprimido

Or. en

Alteração 382
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 91

Texto da Comissão Alteração

Artigo 91.º Suprimido
Disposição Geral

Principais obrigações do vendedor
O vendedor de bens ou o fornecedor de 
conteúdos digitais (na presente parte 
referido como «vendedor») tem a 
obrigação de:
(a) entregar os bens ou fornecer os 
conteúdos digitais;
(b) transferir a propriedade dos bens, 
incluindo o suporte material utilizado 
para fornecer os conteúdos digitais;
(c) assegurar que os bens ou conteúdos 
digitais estão em conformidade com o 
contrato;
(d) assegurar que o comprador tem o 
direito de utilizar os conteúdos digitais em 
conformidade com o contrato; e
(e) entregar qualquer documento 
representativo ou respeitante aos bens ou 
aos conteúdos digitais que sejam exigíveis 
pelo contrato.
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Or. en

Alteração 383
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 92

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º Suprimido
Cumprimento por terceiro

1. Um vendedor pode confiar o 
cumprimento a outra pessoa, salvo se as 
cláusulas contratuais exigirem o 
cumprimento pessoal pelo vendedor.
2. Um vendedor que confie o 
cumprimento a outra pessoa continua a 
ser responsável por esse cumprimento.
3. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, as partes não podem, em 
detrimento dos consumidores, excluir a 
aplicação do n.º 2, nem derrogar ou 
modificar os seus efeitos.

Or. en

Alteração 384
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Suprimido
Lugar da entrega

1. Sempre que o lugar da entrega não 
puder ser determinado de outro modo, 
será:
(a) no caso de um contrato de consumo 
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ou de um contrato para fornecimento de 
conteúdos digitais que seja um contrato à 
distância ou um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, ou em que 
o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, 
o lugar do domicílio do consumidor no 
momento da celebração do contrato;
(b) em qualquer outro caso,
(i) sempre que o contrato de compra e 
venda implique o transporte de bens por 
um transportador ou uma série de 
transportadores, o ponto de recolha do 
primeiro transportador mais próximo;
(ii) sempre que o contrato não implique o 
transporte, o lugar do estabelecimento do 
vendedor no momento da celebração do 
contrato.
2. Se o vendedor tiver mais de um 
estabelecimento, o lugar do 
estabelecimento para efeitos do n.º 1, 
alínea b), é o que tem um vínculo mais 
próximo com a obrigação de entrega.

Or. en

Alteração 385
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 94

Texto da Comissão Alteração

Artigo 94.º Suprimido
Modo de entrega

1. Salvo acordo em contrário, o vendedor 
cumpre a sua obrigação de entrega:
(a) no caso de um contrato de consumo 
ou de um contrato para fornecimento de 
conteúdos digitais que seja um contrato à 
distância ou um contrato celebrado fora 
do estabelecimento comercial, ou em que 
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o vendedor se tenha comprometido a 
organizar o transporte para o comprador, 
mediante a transferência da posse ou 
controlo material dos bens para o 
consumidor;
(b) nos outros casos em que o contrato 
implique o transporte de bens por um 
transportador, mediante a sua entrega ao 
primeiro transportador para que os 
transfira para o comprador e entregando-
lhe qualquer documento necessário que 
lhe permita receber os bens do 
transportador em cuja posse se 
encontram; ou
(c) nos casos não abrangidos pelas 
alíneas a) ou b), colocando os bens ou os 
conteúdos digitais à disposição do 
comprador ou, quando seja acordado que 
o vendedor só necessita de entregar 
documentos relativos aos bens, colocando 
esses documentos à disposição do 
comprador.
2. No n.º 1, alíneas a) e c), qualquer 
referência ao consumidor ou ao 
comprador inclui também um terceiro, 
distinto do transportador, indicado pelo 
consumidor ou pelo comprador em 
conformidade com o contrato.

Or. en

Alteração 386
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 95

Texto da Comissão Alteração

Artigo 95.º Suprimido
Prazo de entrega

1. Sempre que o prazo de entrega não 
possa ser determinado de outro modo, os 
bens ou os conteúdos digitais devem ser 
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entregues sem demora excessiva após a 
celebração do contrato.
2. Nos contratos entre um profissional e 
um consumidor, salvo acordo em 
contrário das partes, o profissional 
entrega os bens ou os conteúdos digitais o 
mais tardar 30 dias a contar da 
celebração do contrato.

Or. en

Alteração 387
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Suprimido
Obrigações do vendedor em relação ao 

transporte dos bens
1. Sempre que o vendedor estiver obrigado 
por contrato a organizar o transporte dos 
bens, deve celebrar os contratos 
necessários para que esse transporte se 
efetue até ao lugar determinado através 
dos meios de transporte adequados às 
circunstâncias e segundo as condições 
habituais para tal transporte.
2. Sempre que o vendedor, em 
conformidade com o contrato, entregar os 
bens a um transportador e estes bens não 
estiverem claramente identificados como 
os bens a fornecer no âmbito do contrato, 
o vendedor deve, através da marcação dos 
bens, dos documentos de transporte ou de 
outro modo, informar o comprador 
mediante notificação da remessa que 
especifique os bens.
3. Sempre que o vendedor não estiver 
obrigado por contrato a subscrever um 
seguro de transporte dos bens, deve, a 
pedido do comprador, fornecer-lhe todas 
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as informações necessárias para que o 
comprador possa subscrever esse seguro.

Or. en

Alteração 388
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 97

Texto da Comissão Alteração

Artigo 97.º Suprimido
Bens ou conteúdos digitais recusados pelo 

comprador
1. Um vendedor que fique na posse dos 
bens ou conteúdos digitais pelo facto de o 
comprador, estando obrigado a fazê-lo, se 
recusar a aceitar a entrega, deve tomar 
medidas razoáveis para os proteger e 
conservar.
2. O vendedor fica exonerado da sua 
obrigação de entrega, se:
(a) depositar os bens ou os conteúdos 
digitais em condições razoáveis junto de 
um terceiro, que os deve conservar por 
conta do comprador, comunicando este 
facto ao comprador; ou
(b) vender os bens ou os conteúdos 
digitais em condições razoáveis após 
notificação prévia ao comprador, e pagar 
o produto líquido ao comprador.
3. O vendedor tem direito a obter o 
reembolso de todos os custos em que 
razoavelmente incorreu ou a conservar o 
montante correspondente a esses custos 
do produto da sua venda.

Or. en
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Alteração 389
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 98º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 98.º Suprimido
Efeitos sobre a transferência do risco

O efeito da entrega sobre a transferência 
do risco é regulado pelo Capítulo 14.

Or. en

Alteração 390
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 10 – Secção 3 – título

Texto da Comissão Alteração

Conformidade dos bens e dos conteúdos 
digitais

Conformidade com o contrato e meios de 
defesa do consumidor

Or. en

Alteração 391
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I - artigo 99 - ponto 1 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Para estarem em conformidade com o 
contrato, os bens ou conteúdos digitais 
devem:

1. O vendedor é obrigado a entregar os 
bens ou fornecer os conteúdos digitais em 
conformidade com o contrato. Para 
estarem em conformidade com o contrato, 
os bens ou conteúdos digitais devem:

Or. en
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Alteração 392
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 99 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para estarem em conformidade com o 
contrato, os bens ou conteúdos digitais 
devem satisfazer igualmente os requisitos 
dos artigos 100.°, 101.° e 102.°, salvo na 
medida em que as partes tenham 
acordado de outro modo.

2. Para estarem em conformidade com o 
contrato, os bens ou conteúdos digitais 
devem satisfazer igualmente os requisitos 
dos artigos [...] (Critérios relativos à 
conformidade dos bens e dos conteúdos 
digitais; instalação incorreta no âmbito de 
um contrato de consumo).

Or. en

Alteração 393
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Num contrato de consumo, qualquer 
acordo que derrogue a aplicação dos 
requisitos dos artigos 100.º, 102.° e 103.º,
em detrimento do consumidor, só é válido 
se, no momento da celebração do contrato, 
o consumidor tinha conhecimento das 
condições específicas dos bens ou dos 
conteúdos digitais e os aceitou como 
estando em conformidade com o contrato 
no momento da sua celebração.

3. Qualquer acordo que derrogue a 
aplicação dos requisitos dos artigos [...] 
(Critérios relativos à conformidade dos 
bens e dos conteúdos digitais; instalação 
incorreta no âmbito de um contrato de 
consumo) em detrimento do consumidor, 
só é válido se, no momento da celebração 
do contrato, o consumidor tinha 
conhecimento das condições específicas 
dos bens ou dos conteúdos digitais e os 
aceitou explicitamente como estando em 
conformidade com o contrato no momento 
da sua celebração.

Or. en
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Alteração 394
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 99 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Num contrato de consumo, qualquer 
acordo que derrogue a aplicação dos 
requisitos dos artigos 100.º, 102.° e 103.º, 
em detrimento do consumidor, só é válido 
se, no momento da celebração do contrato, 
o consumidor tinha conhecimento das 
condições específicas dos bens ou dos 
conteúdos digitais e os aceitou como 
estando em conformidade com o contrato 
no momento da sua celebração.

3. Num contrato de consumo e num 
contrato entre um profissional e um 
consumidor para fornecimento de 
conteúdos digitais, qualquer acordo que 
derrogue a aplicação dos requisitos dos 
artigos 100.º, 102.° e 103.º, em detrimento 
do consumidor, só é válido se, no momento 
da celebração do contrato, o consumidor 
tinha conhecimento das condições 
específicas dos bens ou dos conteúdos 
digitais e os aceitou como estando em 
conformidade com o contrato no momento 
da sua celebração.

Or. en

Alteração 395
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 99 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Num contrato de consumo, as partes 
não podem, em detrimento do 
consumidor, excluir a aplicação do n.º 3, 
nem derrogar ou modificar os seus 
efeitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 396
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, exceto 
quando as circunstâncias revelem que o 
comprador não confiou ou não era 
razoável que confiasse, nas competências 
e discernimento do vendedor;

a) ser adequados a qualquer uso específico 
que tenha sido comunicado ao vendedor no 
momento da celebração do contrato, exceto 
se o vendedor demonstrar que tinha 
corrigido a finalidade a que o bem ou 
conteúdo se destinava;

Or. de

Justificação

Num contrato de consumo, é mais correto e favorável ao consumidor que o vendedor seja 
obrigado a corrigir explicitamente uma opinião errada do consumidor quanto à adequação 
do produto a uma dada finalidade.

Alteração 397
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) apresentar as qualidades e 
características indicadas em qualquer 
declaração pré-contratual que forme parte 
das cláusulas contratuais por força do 
artigo 69.º; e

(f) apresentar as qualidades e 
características indicadas em qualquer 
declaração pré-contratual; e

Or. en

Alteração 398
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 100 – alínea g)
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Texto da Comissão Alteração

(g) apresentar as qualidades e 
características que o comprador pode 
razoavelmente esperar. No momento de
determinar o que o consumidor pode 
esperar dos conteúdos digitais, deve ter-se 
em conta se os conteúdos digitais foram ou 
não fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço.

(g) apresentar as qualidades e 
características que o consumidor pode 
razoavelmente esperar, nomeadamente a 
durabilidade, o aspeto e a isenção de 
deficiências ligeiras. No momento de 
determinar o que o consumidor pode 
esperar dos conteúdos digitais, deve ter-se 
em conta se os conteúdos digitais foram ou 
não fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço.

Or. en

Alteração 399
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 101 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As partes não podem, em detrimento do 
consumidor, excluir a aplicação do 
presente artigo, nem derrogar ou 
modificar os seus efeitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 400
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 102

Texto da Comissão Alteração

Artigo 102.º Suprimido
Direitos ou pretensões de terceiros

1. Os bens ou conteúdos digitais devem 
estar isentos de qualquer direito ou 
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pretensão não manifestamente infundada 
de um terceiro.
2. No que diz respeito a direitos ou 
pretensões baseados na propriedade 
intelectual, sem prejuízo do disposto nos 
n.os 3 e 4 do presente artigo, os bens e 
conteúdos digitais devem estar isentos de 
qualquer direito ou pretensão não 
manifestamente infundada de um 
terceiro:
(a) ao abrigo do direito do Estado onde os 
bens ou conteúdos digitais serão 
utilizados em conformidade com o 
contrato ou, na falta de tal acordo, ao 
abrigo do direito do Estado do 
estabelecimento do comprador ou, nos 
contratos entre um profissional e um 
consumidor, o lugar de residência do 
consumidor indicado por este no 
momento da celebração do contrato; e
(b) que o vendedor conhecia ou devia 
conhecer no momento da celebração do 
contrato.
3. Nos contratos entre profissionais, o n.º 
2 não se aplica sempre que o comprador 
conhecia ou devia conhecer os direitos ou
pretensões baseados na propriedade 
intelectual no momento da celebração do 
contrato.
4. Nos contratos entre um profissional e 
um consumidor, o n.° 2 não se aplica 
sempre que o consumidor conhecia os 
direitos ou pretensões baseados na 
propriedade intelectual no momento da 
celebração do contrato.
5. Nos contratos entre profissionais e 
consumidores, as partes não podem, em 
detrimento dos consumidores, excluir a 
aplicação do presente artigo, nem 
derrogar ou modificar os seus efeitos.

Or. en
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Alteração 401
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 103

Texto da Comissão Alteração

Artigo 103.º Suprimido
Limites à conformidade dos conteúdos 

digitais
Não se considera que os conteúdos 
digitais não estão em conformidade com o 
contrato pelo único motivo de passarem a 
estar disponíveis conteúdos digitais 
atualizados após a celebração do contrato.

Or. en

Alteração 402
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Artigo 104.º Suprimido
Conhecimento pelo comprador da falta de 

conformidade num contrato entre 
profissionais

Num contrato entre profissionais, o 
vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia ou não podia ignorar 
a falta de conformidade.

Or. en

Alteração 403
Angelika Niebler
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 104

Texto da Comissão Alteração

Num contrato entre profissionais, o
vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia ou não podia ignorar
a falta de conformidade.

O vendedor não é responsável por qualquer 
falta de conformidade dos bens se, no 
momento da celebração do contrato, o 
comprador conhecia a respetiva falta de 
conformidade. Num contrato entre 
profissionais, o mesmo se aplica, inclusive 
quando o comprador não tenha podido 
ignorar a falta de conformidade.

Or. de

Justificação

Se um comprador conhece o estado do bem que vai adquirir e, mesmo assim, celebra sem 
reservas o contrato de venda, não pode depois argumentar que o bem não é conforme com o 
contrato. Esta proibição de comportamentos contraditórios aplica-se de forma igual tanto ao 
profissional como ao consumidor; Por isso, deve ser alargado o âmbito de aplicação do art. 
104.°.

Alteração 404
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O vendedor é responsável por qualquer 
falta de conformidade que exista no 
momento da transferência do risco para o
comprador ao abrigo do Capítulo 14.

1. O vendedor é responsável por qualquer 
falta de conformidade que exista no 
momento da transferência do risco para o
consumidor.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 105.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 114.º e o artigo [...] (Prazos).
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Alteração 405
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Num contrato de consumo, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de seis meses após o momento em 
que o risco foi transferido para o 
consumidor presume-se que existia naquele 
momento, exceto se tal presunção for 
incompatível com a natureza dos bens, dos 
conteúdos digitais ou com a natureza da 
falta de conformidade.

2. Num contrato de consumo ou num 
contrato para fornecimento de conteúdos 
digitais, qualquer falta de conformidade 
que se manifeste no prazo de um ano após 
o momento em que o risco foi transferido 
para o consumidor presume-se que existia 
naquele momento, exceto se tal presunção 
for incompatível com a natureza dos bens, 
dos conteúdos digitais ou com a natureza 
da falta de conformidade.

Or. en

Justificação

A inversão do ónus da prova é atualmente de seis meses na Diretiva 1999/44/UE. No entanto, 
como a prática tem demonstrado, os defeitos que ocorrem passados seis meses não são 
frequentemente reconhecidos, embora ocorram dentro do prazo de garantia. Sem pareceres 
periciais dispendiosos o consumidor dificilmente consegue provar que o defeito já existia 
aquando da compra. Este período de tempo deve, por conseguinte, ser prolongado.

Alteração 406
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Num contrato de consumo, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de seis meses após o momento em 
que o risco foi transferido para o 
consumidor presume-se que existia naquele 
momento, exceto se tal presunção for 
incompatível com a natureza dos bens, dos 
conteúdos digitais ou com a natureza da 
falta de conformidade.

2. Num contrato de consumo ou de 
prestação de serviços digitais, qualquer 
falta de conformidade que se manifeste no 
prazo de um ano após o momento em que 
o risco foi transferido para o consumidor 
presume-se que existia naquele momento, 
exceto se tal presunção for incompatível 
com a natureza dos bens, dos conteúdos 
digitais ou com a natureza da falta de 
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conformidade.

Or. de

Justificação

Para garantir um elevado nível de proteção dos consumidores, o prazo para a presunção de 
não conformidade dos bens, conteúdos digitais ou serviços conexos deve ser alargado a um 
ano. Desta forma, é alargada a norma mínima atual prevista na Diretiva 1999/44/CE relativa 
à venda de bens de consumo, passando de seis meses para um ano.

Alteração 407
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 408
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 105 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Num contrato entre um profissional e 
um consumidor, as partes não podem, em 
detrimento do consumidor, excluir a 
aplicação do presente artigo, nem 
derrogar ou modificar os seus efeitos.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 105.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 114.º e o artigo [...] (Prazos).

Alteração 409
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – título

Texto da Comissão Alteração

Meios de defesa do comprador Meios de defesa

Or. en

Alteração 410
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo vendedor, o comprador
pode recorrer a qualquer um dos 
seguintes meios de defesa:

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo vendedor, o comprador está 
autorizado a exercer o seu direito de 
recurso nos termos dos n.ºs 2 e 4, se for 
caso disso.

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo;
(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;
(c) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, 
nos termos do Capítulo 17;
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(d) reduzir o preço, nos termos da secção 
6 do presente capítulo; e
(e) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

Or. en

Alteração 411
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo vendedor, o comprador
pode recorrer a qualquer um dos seguintes 
meios de defesa:

1. Em caso de incumprimento da obrigação
do vendedor de agir em conformidade 
com o contrato, o consumidor pode 
recorrer a qualquer um dos seguintes meios 
de defesa:

Or. en

Justificação

Na proposta da Comissão, as disposições sobre os meios de defesa dizem respeito a um 
elevado nível de proteção do consumidor, pelo que devem ser parcialmente transpostas para 
a presente diretiva.

Alteração 412
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 –  alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo;

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais;

Or. en
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Alteração 413
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;

(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações;

Or. en

Alteração 414
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, nos 
termos do Capítulo 17;

(c) resolver o contrato nos termos do artigo 
[...] (Resolução por incumprimento) e 
reclamar o reembolso de qualquer 
montante pago;

Or. en

Alteração 415
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) reduzir o preço, nos termos da secção 6 
do presente capítulo; e

(d) reduzir o preço; e

Or. en
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Alteração 416
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

(e) reclamar uma indemnização.

Or. en

Alteração 417
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comprador for um profissional: 2. Se se tratar de conteúdos digitais 
fornecidos gratuitamente, o consumidor 
poderá recorrer aos meios de defesa 
previstos no n.º 1, alíneas a), b) e c).

(a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto 
suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, está sujeito a 
sanação pelo vendedor segundo o previsto 
na secção 2 do presente capítulo; e
(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a 
exame e à obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo.

Or. en

Justificação

Os dados pessoais dos consumidores têm um contravalor económico. Por conseguinte, ao 
fornecer esses dados dá-se uma contrapartida concreta. Consequentemente, os consumidores 
têm o direito de recorrer aos meios de defesa.
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Alteração 418
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comprador for um profissional: 2. Se o vendedor for um profissional, o 
comprador pode recorrer a qualquer um 
dos seguintes meios de defesa:

(a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto 
suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, está sujeito a 
sanação pelo vendedor segundo o previsto 
na secção 2 do presente capítulo; e

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo;

(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a 
exame e à obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo.

(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;

(c) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, 
nos termos do Capítulo 17;
(d) reduzir o preço, nos termos da secção 
6 do presente capítulo; e
(e) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

Or. en

Alteração 419
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o comprador for um profissional: 2. Se o comprador for um profissional, o 
direito do comprador invocar a falta de 
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conformidade fica sujeito a exame e à 
obrigação de notificação previstos na 
secção 7 do presente capítulo.

a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto 
suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, está sujeito a 
sanação pelo vendedor segundo o previsto 
na secção 2 do presente capítulo; e
(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a 
exame e à obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo.

Or. de

Justificação

A presente alteração acompanha a alteração ao artigo 106.º, n.º 2.

Alteração 420
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No exercício dos direitos referidos no 
n.º 2, aplicam-se as seguintes condições, 
quando aplicáveis:
(a) o direito do comprador de recorrer a 
qualquer meio de defesa, exceto 
suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, está sujeito a 
sanação pelo vendedor segundo o previsto 
na secção 2 do presente capítulo; e
(b) o direito do comprador de invocar a 
falta de conformidade fica sujeito a 
exame e à obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo.

Or. en
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Alteração 421
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o comprador for um consumidor: Suprimido
(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e
(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

Or. de

Justificação

A presente alteração acompanha as alterações aos artigos 106.º, 109.°. e 111.°.

Alteração 422
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o comprador for um consumidor: 3. Os meios de defesa que não sejam 
incompatíveis podem ser cumulados.

(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e
(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

Or. en

Alteração 423
Sajjad Karim



AM\934452PT.doc 123/179 PE510.560v01-00

PT

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se o comprador for um consumidor: 3. Se o comprador for um consumidor, 
pode optar por:

(a) os direitos do comprador não estão 
sujeitos a sanação pelo vendedor; e

(a) exigir o cumprimento, incluindo o 
cumprimento específico, a reparação ou a 
substituição dos bens ou conteúdos 
digitais, nos termos da secção 3 do 
presente capítulo; ou

(b) o exame e a obrigação de notificação 
previstos na secção 7 do presente capítulo 
não se aplicam.

(b) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo num prazo 
razoável e reclamar o reembolso de 
qualquer montante pago, nos termos do 
Capítulo 17. Quando um consumidor 
optar por exercer esse direito, o 
profissional não pode proceder a uma 
dedução devido a qualquer utilização dos 
bens pelo consumidor.

Or. en

Alteração 424
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o incumprimento do vendedor for 
justificado, o comprador pode recorrer a
qualquer dos meios de defesa referidos no 
n.º 1, exceto exigir o cumprimento e uma 
indemnização.

4. O direito de recorrer a esses meios de 
defesa passa para o comprador ulterior do 
bem ou do conteúdo digital, quando se 
trate de um consumidor.

Or. en

Justificação

Convém esclarecer que o direito de recorrer aos meios de defesa dentro do prazo não se
perde com a mudança de proprietário, passando sim para o comprador seguinte, sempre que 
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este seja um consumidor.

Alteração 425
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o incumprimento do vendedor for 
justificado, o comprador pode recorrer a 
qualquer dos meios de defesa referidos no
n.º 1, exceto exigir o cumprimento e uma 
indemnização.

4. Se o incumprimento do vendedor for 
justificado, o comprador pode recorrer a 
qualquer dos meios de defesa referidos no
presente artigo, exceto exigir o 
cumprimento e uma indemnização.

Or. en

Alteração 426
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Se o comprador optar por exercer o 
seu direito nos termos do n.º 4, alínea a), e 
o vendedor não estiver em condições de 
efetuar o cumprimento específico, a 
reparação ou a substituição dos bens ou 
conteúdos digitais num prazo razoável ou 
sem inconvenientes significativos para o 
comprador, este último pode utilizar os 
seguintes meios de recurso:
(a) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações, nos termos da secção 
4 do presente capítulo;
(b) resolver o contrato nos termos da 
secção 5 do presente capítulo e reclamar o 
reembolso de qualquer montante pago, 
nos termos do Capítulo 17;
(c) reduzir o preço, nos termos da secção 
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6 do presente capítulo; e
(d) reclamar uma indemnização, nos 
termos do Capítulo 16.

Or. en

Alteração 427
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O comprador não pode recorrer a 
nenhum dos meios de defesa referidos no 
n.º 1 na medida em que tenha causado o 
incumprimento do vendedor.

Suprimido

Or. en

Alteração 428
Sajjad Karim

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O comprador não pode recorrer a 
nenhum dos meios de defesa referidos no
n.º 1 na medida em que tenha causado o 
incumprimento do vendedor.

5. O comprador não pode recorrer a 
nenhum dos meios de defesa referidos no
presente artigo na medida em que tenha 
causado o incumprimento do vendedor.

Or. en

Alteração 429
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 106 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os meios de defesa que não sejam 
incompatíveis podem ser cumulados.

Suprimido

Or. en

Alteração 430
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 107

Texto da Comissão Alteração

Artigo 107.º Suprimido
Limitação dos meios de defesa aplicáveis 
aos conteúdos digitais não fornecidos em 

contrapartida de um preço
Sempre que os conteúdos digitais não 
sejam fornecidos em contrapartida do 
pagamento de um preço, o comprador não 
pode recorrer aos meios mencionados no 
artigo 106.º, n.º 1, alíneas a) a d). O 
comprador só pode reclamar uma 
indemnização ao abrigo do artigo 106.°, 
n.° 1, alínea e), por perdas ou danos 
causados à sua propriedade, incluindo 
equipamentos, programas informáticos e 
dados, devido à falta de conformidade dos 
conteúdos digitais fornecidos, excetuando 
os eventuais ganhos de que esses danos o 
privaram.

Or. en

Alteração 431
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 108



AM\934452PT.doc 127/179 PE510.560v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

Artigo 108.º Suprimido
Natureza imperativa

Num contrato entre um profissional e um 
consumidor, as partes não podem, em 
detrimento do consumidor, excluir a 
aplicação do presente capítulo, nem 
derrogar ou modificar os seus efeitos 
antes de a falta de conformidade ser 
levada ao conhecimento do profissional 
pelo consumidor.

Or. en

Alteração 432
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – capítulo 11 – secção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Secção 2: Sanação pelo vendedor Secção 2: Sanação pelo prestador de 
serviços

Or. en

Alteração 433
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O vendedor que tenha apresentado uma 
proposta de cumprimento antecipado e 
tenha sido notificado de que a mesma não é 
conforme com o contrato, pode apresentar 
uma nova proposta conforme se for 
possível fazê-lo antes do prazo previsto 

1. O prestador de serviços que tenha 
apresentado uma proposta de cumprimento 
antecipado e tenha sido notificado de que a 
mesma não é conforme com o contrato, 
pode apresentar uma nova proposta 
conforme se for possível fazê-lo antes do 
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para o cumprimento. prazo previsto para o cumprimento.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 434
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O vendedor que tenha apresentado uma 
proposta de cumprimento antecipado e 
tenha sido notificado de que a mesma não 
é conforme com o contrato, pode 
apresentar uma nova proposta conforme 
se for possível fazê-lo antes do prazo 
previsto para o cumprimento.

1. O vendedor que não tenha apresentado 
uma proposta de cumprimento conforme 
com o contrato pode, imediatamente após 
ter sido notificado da falta de 
conformidade nos termos do artigo 111.º, 
propor a sanação a expensas suas.

Or. de

Justificação

A presente alteração acompanha as alterações aos artigos 106.º, n.° 2, e 111.°.

Alteração 435
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não contemplados no n.º 1, o
vendedor que tenha apresentado uma 
proposta de cumprimento que não seja 
conforme com o contrato pode, sem 
demora excessiva após ter sido notificado 

2. Nos casos não contemplados no n.º 1, o
prestador de serviços que tenha 
apresentado uma proposta de cumprimento 
que não seja conforme com o contrato 
pode, sem demora excessiva após ter sido 
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da falta de conformidade, propor saná-la a 
expensas suas.

notificado da falta de conformidade, propor 
saná-la a expensas suas.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 436
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos casos não contemplados no n.º 1, o 
vendedor que tenha apresentado uma
proposta de cumprimento que não seja 
conforme com o contrato pode, sem 
demora excessiva após ter sido notificado 
da falta de conformidade, propor saná-la 
a expensas suas.

2. O comprador só pode recusar a
proposta de sanação se:

a) a sanação não puder ser realizada 
rapidamente e sem inconvenientes 
significativos para o comprador;
b) o comprador tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro por parte 
do vendedor; ou
c) um atraso no cumprimento equivaler a 
um incumprimento fundamental.
Nos casos não abrangidos pelo n.º 2, o 
vendedor deve proceder à sanação dentro 
de um prazo razoável que, nos contratos 
de consumo, não pode ser superior a 30 
dias. Se o comprador fixar um prazo 
razoável ao vendedor, esse prazo é 
vinculativo.

Or. de
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Alteração 437
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 438
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 439
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Se o profissional, em caso de não 
conformidade da sua prestação e apesar 
da exigência do consumidor, não 
proceder à reparação devida, levando, em 
vez disso, o consumidor a procurá-la ao 
abrigo de uma garantia comercial, o 
profissional deve aceitar que, no âmbito 
da garantia comercial, lhe sejam 
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aplicáveis as ações e declarações do 
consumidor e do garante relativamente às 
suas obrigações.

Or. de

Justificação

Para o comprador, um recurso motivado por defeito do bem adquirido com base numa 
garantia do profissional e não no quadro dos direitos que regem a compra e venda nos 
termos do art. 106.° pode apresentar inconvenientes (p. ex. prescrição dos direitos de 
garantia).  Além disso, a rescisão do contrato de compra e venda pode ser dificultada se o 
comprador, antes de poder rescindir o contrato, deve autorizar o vendedor a efetuar uma 
nova tentativa de reparação após tentativas falhadas por parte do profissional.

Alteração 440
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Se o consumidor exigir uma 
reparação ao profissional, este assume o 
risco de perda ou deterioração dos bens 
até à retificação plena e recuperação da 
posse material dos bens ou obtenção do 
controlo sobre os mesmos pelo 
consumidor, nos termos do artigo 142.º. O 
primeiro parágrafo aplica-se a partir do 
momento em que o consumidor, depois de 
comunicar o seu pedido de reparação, 
cede o produto ao profissional, ou em 
caso de envio, ao primeiro transportador.

Or. de

Justificação

Enquanto se procede à reparação, o consumidor não deve ter de arcar com as consequências 
de perda ou deterioração do bem adquirido. Se os consumidores tivessem de assumir os 
riscos durante o transporte do bem defeituoso, seriam desencorajados a fazer valer os seus 
direitos.
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Alteração 441
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O comprador só pode recusar a proposta 
de sanação se:

4. O comprador pode suspender o 
cumprimento das suas próprias obrigações 
enquanto não tem lugar a sanação. Se os 
seus demais direitos forem incompatíveis 
com a possibilidade de uma sanação, 
ficam suspensos até ao termo do prazo 
previsto no n.° 2.

a) a sanação não puder ser realizada 
rapidamente e sem inconvenientes 
significativos para o comprador;
(b) o comprador tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro do 
vendedor; ou
(c) um atraso no cumprimento equivaler a 
um incumprimento fundamental.

Or. de

Alteração 442
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O comprador só pode recusar a proposta 
de sanação se:

4. O consumidor só pode recusar a 
proposta de sanação se:

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).
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Alteração 443
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a sanação não puder ser realizada 
rapidamente e sem inconvenientes 
significativos para o comprador;

(a) a sanação não puder ser realizada 
rapidamente e sem inconvenientes 
significativos para o consumidor;

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 444
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 4– alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o comprador tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro do
vendedor; ou

(b) o consumidor tiver motivos para não 
confiar no cumprimento futuro do
prestador de serviços; ou

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 445
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O vendedor deve ter um prazo razoável
para a proceder à sanação.

5. O prestador de serviços deve ter um 
prazo de 30 dias para proceder à sanação.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 446
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O vendedor deve ter um prazo razoável 
para a proceder à sanação.

5. Não obstante a sanação, o comprador 
conserva o direito a uma indemnização 
por perdas e danos resultantes do atraso e 
por qualquer prejuízo causado ou não 
evitado pela sanação.

Or. de

Alteração 447
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O comprador pode suspender o seu 
próprio cumprimento enquanto se 
encontrar pendente a sanação, mas os
direitos do comprador que sejam 

Suprimido
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incompatíveis com a possibilidade de o 
vendedor beneficiar de um prazo para 
proceder à sanação ficam suspensos até 
ao termo desse prazo.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 448
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. O comprador pode suspender o seu 
próprio cumprimento enquanto se 
encontrar pendente a sanação, mas os 
direitos do comprador que sejam 
incompatíveis com a possibilidade de o 
vendedor beneficiar de um prazo para 
proceder à sanação ficam suspensos até 
ao termo desse prazo.

Suprimido

Or. de

Alteração 449
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante a sanação, o comprador 
conserva o direito a uma indemnização 
por perdas e danos resultantes do atraso e 
por qualquer prejuízo causado ou não 

Suprimido
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evitado pela sanação.

Or. de

Alteração 450
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 109 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Não obstante a sanação, o comprador
conserva o direito a uma indemnização por 
perdas e danos resultantes do atraso e por 
qualquer prejuízo causado ou não evitado 
pela sanação.

7. Não obstante a sanação, o consumidor
conserva o direito a uma indemnização por 
perdas e danos resultantes do atraso e por 
qualquer prejuízo causado ou não evitado 
pela sanação.

Or. en

Justificação

Por motivos de clareza, o artigo 109.º, adaptado à presente diretiva, deve situar-se entre o 
artigo 155.º (Meios de defesa do cliente) e o artigo 158.º (Direito do cliente de recusar a 
prestação).

Alteração 451
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se, num contrato de consumo, o
profissional for solicitado a sanar uma 
falta de conformidade nos termos do 
artigo 110.º, n.° 2, o consumidor pode 
escolher entre a reparação ou a 
substituição, salvo quando tal opção seja 
ilícita ou impossível ou, quando comparada 
com outra opção disponível, imponha 
custos ao vendedor que sejam 
desproporcionais tendo em conta:

1. Quando o bem ou o conteúdo digital 
não estão em conformidade com o
contrato, o consumidor pode exigir a 
sanação gratuita e escolher entre a 
reparação ou a substituição, salvo quando 
tal opção seja ilícita ou impossível ou, 
quando comparada com outra opção 
disponível, imponha custos ao vendedor 
que sejam desproporcionais tendo em 
conta:
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Or. en

Alteração 452
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Se, num contrato de consumo, o 
profissional for solicitado a sanar uma 
falta de conformidade nos termos do 
artigo 110.º, n.° 2, o consumidor pode 
escolher entre a reparação ou a 
substituição, salvo quando tal opção seja 
ilícita ou impossível ou, quando comparada 
com outra opção disponível, imponha 
custos ao vendedor que sejam 
desproporcionais tendo em conta:

1. Se o consumidor puder exigir sanação 
ou o vendedor a ofereça, o consumidor 
pode escolher entre a reparação ou a 
substituição, salvo quando tal opção seja 
ilícita ou impossível ou, quando comparada 
com outra opção disponível, imponha 
custos ao vendedor que sejam 
desproporcionais, tendo em conta:

Or. de

Justificação

A decisão, no âmbito da Diretiva relativa aos bens de consumo, de dar ao vendedor uma 
segunda oportunidade para cumprir um contrato (sanação) é basicamente uma decisão 
correta e deve ser incluída no direito europeu comum da compra e venda. Deve ser mantido o 
direito do consumidor optar entre "reparação" ou "substituição" como modalidades de 
sanação. A presente alteração acompanha as alterações aos artigos 106.º e 109.°

Alteração 453
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consumidor tiver exigido a 
retificação da falta de conformidade 
através da reparação ou da substituição 
nos termos do n.º 1, só pode recorrer a 
outros meios de defesa se o profissional 
não tiver realizado a reparação ou a 

Suprimido
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substituição num prazo razoável não 
superior a 30 dias. Contudo, o comprador 
pode suspender o seu próprio 
cumprimento durante esse período.

Or. de

Justificação

A decisão, no âmbito da Diretiva relativa aos bens de consumo, de dar ao vendedor uma 
segunda oportunidade para cumprir um contrato (sanação) é basicamente uma decisão 
correta e deve ser incluída no direito europeu comum da compra e venda. Deve ser mantido o 
direito do consumidor optar entre "reparação" ou "substituição" como modalidades de 
sanação. A presente alteração acompanha as alterações aos artigos 106.º e 109.°

Alteração 454
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 111 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se o consumidor tiver exigido a 
retificação da falta de conformidade 
através da reparação ou da substituição nos 
termos do n.º 1, só pode recorrer a outros 
meios de defesa se o profissional não tiver 
realizado a reparação ou a substituição 
num prazo razoável não superior a 30 
dias. Contudo, o comprador pode 
suspender o seu próprio cumprimento 
durante esse período.

2. Se o consumidor tiver exigido a 
retificação da falta de conformidade 
através da reparação ou da substituição nos 
termos do n.º 1, só pode recorrer a outros 
meios de defesa se:

a) O profissional não tiver realizado a 
reparação ou a substituição num prazo 
razoável não superior a 30 dias;
b) O profissional tenha implícita ou 
explicitamente recusado repor a 
conformidade do bem;
c) O mesmo defeito voltar a ocorrer após 
a reparação ou a substituição.

Or. en
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Justificação

A proteção do consumidor é concretamente melhorada se se garantir que a reparação não se 
torna interminável. Em muitos Estados-Membros a jurisprudência parece partir do princípio 
que o consumidor só pode recorrer a outro meio a partir da segunda reparação. Devido, em 
parte, às grandes distâncias existentes no mercado interno europeu e aos longos prazos de 
entrega, o consumidor deve ter direito a recorrer a outros meios de defesa quando o mesmo 
defeito ocorre pela segunda vez.

Alteração 455
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 112

Texto da Comissão Alteração

Artigo 112.º Suprimido
Devolução do Artigo substituído

1. Sempre que o vendedor tenha retificado 
a falta de conformidade mediante uma 
substituição, tem o direito e a obrigação 
de recuperar o artigo substituído a 
expensas suas.
2. O comprador não está obrigado a pagar 
nenhuma utilização do artigo substituído 
durante o período anterior à substituição.

Or. en

Alteração 456
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 113

Texto da Comissão Alteração

Artigo 113.º Suprimido
Direito de suspender o cumprimento

1. O comprador que deva cumprir a sua 
obrigação ao mesmo tempo que o 
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vendedor, ou depois deste, tem direito a 
suspender o seu cumprimento até que o 
vendedor se proponha cumprir a sua 
obrigação ou a tenha efetivamente 
cumprido.
2. O comprador que deva cumprir a sua 
obrigação antes de o vendedor cumprir a 
sua e tiver motivos razoáveis para 
considerar que o vendedor não cumprirá 
a sua obrigação quando chegue o 
momento em que a mesma seja exigível, 
pode suspender o cumprimento das suas 
obrigações enquanto persistir nessa 
convicção razoável.
3. A eventual suspensão do cumprimento 
nos termos do presente artigo diz respeito 
à totalidade ou a parte da obrigação, na 
medida em que é justificada pelo 
incumprimento. Sempre que as 
obrigações do vendedor devam ser 
cumpridas por partes ou sejam divisíveis 
de outro modo, o comprador só pode 
suspender o seu próprio cumprimento em 
relação à parte que não foi cumprida, a 
menos que o incumprimento do vendedor 
seja tal que justifique a suspensão total do 
cumprimento por parte do comprador.

Or. en

Alteração 457
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 113 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Num contrato de consumo, a 
totalidade da prestação pode ser suspensa, 
exceto se essa suspensão for 
absolutamente desproporcionada em 
relação ao incumprimento da prestação.

Or. de
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Justificação

Na prática, o direito de suspensão de toda a prestação é um dos meios mais eficazes para os 
consumidores fazerem valer os seus direitos. Para garantir um elevado nível de proteção dos 
consumidores, a suspensão da totalidade da prestação deve ser sempre possível, a menos que 
o exercício desse direito seja absolutamente desproporcionado.

Alteração 458
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 114 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comprador pode resolver o contrato
na aceção do artigo 8.° se o 
incumprimento do vendedor ao abrigo do 
contrato for considerado fundamental na 
aceção do artigo 87.°, n.° 2.

1. Nos casos de um contrato de consumo e 
de um contrato para fornecimento de 
conteúdos digitais entre um profissional e 
um consumidor, quando um 
incumprimento se deva ao facto de os 
bens ou de os conteúdos digitais não 
estarem em conformidade com o contrato, 
o consumidor pode resolver o contrato, a 
menos que a falta de conformidade seja 
insignificante.

Or. en

Alteração 459
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 114 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Num contrato de consumo e num
contrato de fornecimento de conteúdos 
digitais entre um profissional e um 
consumidor, quando um incumprimento 
se deva ao facto de os bens não estarem 
em conformidade com o contrato, o 
consumidor pode resolver o contrato, a 
menos que a falta de conformidade seja 

2. Se um cliente resolver um contrato de 
fornecimento de conteúdos digitais que 
não tenha uma contrapartida financeira 
por falta de conformidade, os dados 
pessoais do cliente são suprimidos 
automaticamente e o cliente é informado 
a este respeito.
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insignificante.

Or. en

Justificação

Tendo em vista a proteção dos consumidores, deve ser clarificado que mesmo no caso de 
fornecimento de conteúdos digitais a título gratuito, se o contrato for resolvido o consumidor 
tem o direito de assegurar a supressão dos dados pessoais por si já fornecidos. O consumidor 
deve ser informado da supressão dos seus dados pessoais.

Alteração 460
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 115

Texto da Comissão Alteração

Artigo 115.º Suprimido
Resolução por atraso na entrega após 

notificação a fixar um novo prazo para 
cumprimento

1. O comprador pode resolver o contrato 
em caso de atraso na entrega que não seja 
fundamental em si mesmo se notificar o 
vendedor que lhe concede um novo prazo 
razoável para o cumprimento e o 
vendedor não cumprir a sua obrigação 
nesse prazo.
2. Considera-se que o novo prazo referido 
no n.º 1 é razoável se o vendedor não o 
contestar sem atraso excessivo.
3. Sempre que a notificação preveja a 
resolução automática em caso de 
incumprimento do vendedor no prazo nele 
fixado, a resolução produz efeitos a partir 
dessa data sem notificação subsequente.

Or. en
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Alteração 461
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 116

Texto da Comissão Alteração

Artigo 116.º Suprimido
Resolução por incumprimento previsível

O comprador pode resolver o contrato 
antes do prazo de cumprimento se o 
vendedor tiver declarado, ou resultar 
manifesto por outro modo, que haverá 
incumprimento da obrigação e se o 
incumprimento for de natureza tal que 
justifique a resolução.

Or. en

Alteração 462
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 117

Texto da Comissão Alteração

Artigo 117.º Suprimido
Âmbito do direito de resolução

1. Sempre que as obrigações do vendedor 
por força do contrato devam ser 
cumpridas por partes ou sejam divisíveis 
de outro modo, se existir um motivo de 
resolução nos termos da presente secção 
em relação a uma parte cuja percentagem 
do preço se possa determinar, o 
comprador pode resolver o contrato 
apenas em relação a essa parte.
2. O n.º 1 não se aplica se não for 
previsível que o comprador aceite o 
cumprimento das outras partes, ou o 
incumprimento seja de natureza tal que 
justifique a resolução do contrato na sua 
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totalidade.
3. Sempre que as obrigações do vendedor 
estabelecidas no contrato não forem 
divisíveis ou a percentagem do preço não 
possa ser determinada, o comprador pode 
resolver o contrato apenas se o 
incumprimento for de natureza tal que 
justifique a resolução do contrato na sua 
totalidade.

Or. en

Alteração 463
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 118

Texto da Comissão Alteração

Artigo 118.º Suprimido
Notificação de resolução

O exercício do direito de resolução do 
contrato previsto na presente secção 
requer uma notificação prévia ao 
vendedor.

Or. en

Alteração 464
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 119

Texto da Comissão Alteração

Artigo 119.º Suprimido
Perda do direito de resolução

1. O comprador perde o direito de 
resolução previsto na presente secção se 
não notificar a resolução num prazo 
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razoável a contar do momento em que o 
direito se constituiu ou o comprador teve 
ou devia ter tido conhecimento do 
incumprimento, se tal data for posterior.
2. Não se aplica o n.º 1:
(a) se o comprador for um consumidor; 
ou
(b) se não foi apresentada qualquer 
proposta de cumprimento.

Or. en

Alteração 465
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 119 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O comprador perde o direito de 
resolução previsto na presente secção se 
não notificar a resolução num prazo 
razoável a contar do momento em que o 
direito se constituiu ou o comprador teve 
ou devia ter tido conhecimento do 
incumprimento, se tal data for posterior.

1. O comprador perde o direito de 
resolução previsto na presente secção se 
não notificar a resolução num prazo de 30 
dias a contar do momento em que o direito 
se constituiu ou o comprador teve ou, caso 
o comprador seja um profissional, devia 
ter tido conhecimento do incumprimento, 
se tal data for posterior.

Or. en

Alteração 466
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 119 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Não se aplica o n.° 1: 2. Não se aplica o n.° 1 se não tiver havido 
qualquer cumprimento.
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a) se o comprador for um consumidor; ou
b) se não foi apresentada qualquer
proposta de cumprimento.

Or. de

Justificação

O direito do comprador rescindir o contrato por incumprimento deve ser limitado no tempo 
no caso dos contratos entre profissionais e consumidores, dado que ambas as partes têm 
interesse em que o contrato tenha um desfecho, nomeadamente por não haver lugar a 
qualquer compensação por utilização durante esse período. O desconhecimento do 
incumprimento por negligência do comprador deve ser suficiente no interesse da segurança 
jurídica.

Alteração 467
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 120

Texto da Comissão Alteração

Artigo 120.º Suprimido
Direito de reduzir o preço

1. O comprador que aceite um 
cumprimento não conforme com o 
contrato pode reduzir o preço. A redução 
do preço deve ser proporcional à 
diferença entre o valor do que foi recebido 
como prestação no momento do 
cumprimento e o valor do que se receberia 
se o cumprimento tivesse sido conforme.
2. O comprador que tenha direito a 
reduzir o preço ao abrigo do n.º 1 e que já 
tenha pago um montante superior ao 
preço reduzido, pode reclamar junto do 
vendedor o reembolso do excedente.
3. O comprador que reduza o preço não 
pode reclamar igualmente uma 
indemnização pelos prejuízos 
compensados com tal redução, mas 
continua a ter direito a uma 
indemnização em relação a qualquer 
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outro prejuízo que lhe tenha sido causado.

Or. en

Alteração 468
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 121

Texto da Comissão Alteração

Artigo 121.º Suprimido
Exame dos bens nos contratos entre 

profissionais
1. Num contrato entre profissionais é 
previsível que o comprador examine, ou 
faça examinar os bens, no prazo mais 
curto possível tendo em conta as 
circunstâncias concretas não superior a 
14 dias a contar da data de entrega dos 
bens, do fornecimento de conteúdos 
digitais ou da prestação de serviços 
conexos.
2. Se o contrato incluir o transporte de 
bens, o exame pode ser diferido até que os 
bens tenham chegado ao seu destino.
3. Se o comprador modificar o destino dos 
bens durante o transporte ou proceder à 
sua reexpedição antes de ter tido uma 
oportunidade razoável de os examinar e 
se, no momento da celebração do 
contrato, o vendedor conhecia ou devia 
conhecer a possibilidade de tal 
modificação de destino ou reexpedição, o 
exame pode ser diferido até que os bens 
tenham chegado ao seu novo destino.

Or. en

Alteração 469
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 122

Texto da Comissão Alteração

Artigo 122.º Suprimido
Obrigação de notificação da falta de 

conformidade nos contratos de compra e 
venda entre profissionais

1. Num contrato entre profissionais, o 
comprador não pode invocar a falta de 
conformidade se não a notificar ao 
vendedor, num prazo razoável, 
especificando a sua natureza.
O prazo começa a correr quando o serviço 
conexo é completado ou quando o 
comprador tem ou devia ter tido 
conhecimento da falta de conformidade 
verificada, se essa data for posterior.
2. O comprador perde o direito de invocar 
a falta de conformidade se não notificar 
deste facto o vendedor num prazo de dois 
anos a contar da data em que os bens 
foram efetivamente entregues ao 
comprador em conformidade com o 
contrato.
3. Sempre que as partes tiverem acordado 
que os bens devem continuar aptos a uma 
finalidade especial ou à sua finalidade 
normal durante um determinado prazo, o 
prazo para a notificação previsto no n.º 2 
não termina antes do termo do prazo 
acordado.
4. O n.º 2 não se aplica aos créditos ou 
pretensões de terceiros a que se refere o 
artigo 102.º.
5. O comprador não tem de notificar o 
vendedor de que não foram entregues 
todos os bens se tiver motivos para 
considerar que os bens restantes serão 
entregues.
6. O vendedor não pode invocar o 
presente artigo se a falta de conformidade 
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se referir a factos que conhecia ou devia 
conhecer e que não revelou ao 
comprador.

Or. en

Alteração 470
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 12

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 471
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 13

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 472
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 140

Texto da Comissão Alteração

Artigo 140.º Suprimido
Efeito da transferência do risco

A perda ou deterioração de bens ou 
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conteúdos digitais ocorridas após a 
transferência do risco para o comprador
não exonera este último da obrigação de 
pagar o preço, salvo se tal perda ou 
deterioração se dever a ato ou omissão do 
vendedor.

Or. en

Alteração 473
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 141

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º Suprimido
Identificação dos bens ou conteúdos 

digitais para efeitos do contrato
O risco só se transfere para o comprador 
depois de identificados claramente os bens 
ou conteúdos digitais a fornecer nos 
termos do contrato, quer seja mediante o 
acordo inicial, por notificação enviada ao 
comprador ou por outro meio.

Or. en

Alteração 474
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 141-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 141.º-A
Prazos

1. Nos termos do artigo [...] 
(Conformidade), o profissional é 
responsável se a falta de conformidade se 
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manifestar no prazo de seis anos após a 
entrega do produto.
2. Se o profissional corrigir o defeito 
mediante reparação ou substituição, o 
prazo referido no número anterior será 
suspenso desde o momento em que o 
consumidor informe o profissional da 
falta de conformidade até ao momento em 
que o consumidor volte a estar na posse 
do bem ou conteúdo digital substituído ou 
reparado.
3. Se o profissional corrigir o defeito 
mediante reparação ou substituição, o 
prazo referido no n.º 1 começará 
novamente a correr logo que o 
consumidor receba o bem ou o conteúdo 
digital substituído ou reparado. Em caso 
de reparação, o prazo começará 
novamente a correr.

Or. en

Justificação

Atualmente, aplica-se o prazo de dois anos em conformidade com a Diretiva 1999/44/CE, 
mas alguns Estados-Membros preveem prazos mais longos. Além disso, em alguns 
Estados-Membros o prazo reflete outros critérios, como a vida útil esperada do bem ou os 
vícios ocultos.

Alteração 475
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos contratos de consumo, o risco 
transfere-se no momento em que o 
consumidor, ou um terceiro designado 
pelo consumidor, que não seja o 
transportador, tomou posse material dos 
bens ou do suporte material utilizado para 
fornecer os conteúdos digitais.

Suprimido
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Or. en

Alteração 476
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Exceto nos contratos à distância ou 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, os n.os 1 e 2 não se aplicam se 
o consumidor não cumprir a obrigação de 
tomar posse dos bens ou conteúdos 
digitais e o incumprimento não for 
justificado nos termos do artigo 88.º. 
Neste caso, o risco transfere-se no 
momento em que o consumidor, ou um 
terceiro por este designado, teria tomado a 
posse material dos bens ou obtido o 
controlo dos conteúdos digitais se a 
obrigação de os aceitar tivesse sido 
cumprida.

Suprimido

Or. en

Alteração 477
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que o consumidor organize o 
transporte dos bens ou conteúdos digitais 
fornecidos num suporte material e essa 
opção não tenha sido proposta pelo 
profissional, o risco transfere-se quando 
os bens ou conteúdos digitais fornecidos 
num suporte material forem entregues ao 
transportador, sem prejuízo dos direitos 
do consumidor contra este último.

Suprimido
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Or. en

Alteração 478
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As partes não podem, em detrimento do 
consumidor, excluir a aplicação do 
presente artigo, nem derrogar ou 
modificar os seus efeitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 479
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 142-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 142.º-A
Garantias comerciais

1. A garantia comercial vincula o garante 
nas condições estabelecidas na declaração 
de garantia. Na ausência da declaração 
de garantia ou se a declaração de 
garantia for menos vantajosa do que o 
exposto na publicidade a seu respeito, a 
garantia comercial é vinculativa nas 
condições estabelecidas na sua 
publicidade.
2. A declaração de garantia deve ser 
redigida em termos claros e 
compreensíveis e ser legível. Deve ser 
redigida na língua do contrato celebrado 
com o consumidor.
A garantia inclui os seguintes elementos:
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a) os direitos legais do consumidor nos 
termos do artigo [...] (Meios de defesa do 
consumidor), e uma indicação clara de 
que a garantia comercial não afeta esses 
direitos;
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) os benefícios para o cliente da 
apresentação de uma reclamação, 
informações sobre se a garantia é ou não 
gratuita e, caso não o seja, quais os custos 
para o cliente;
d) a informação de que a garantia 
comercial pode ser transferida para um 
comprador subsequente;
e) uma indicação de que os serviços de 
manutenção e as peças sobresselentes 
permanecerão disponíveis durante seis 
anos após a celebração do contrato.
3. O profissional disponibilizará a 
declaração de garantia num suporte 
duradouro.
4. O incumprimento do disposto nos n.os 2 
ou 3 não afeta a validade da garantia.

Or. en

Justificação

O texto sobre as disposições das garantias comerciais baseia-se na proposta da Comissão 
sobre os direitos dos consumidores. Tendo em conta o grande aumento do comércio em linha 
de produtos em segunda-mão, deve aplicar-se o princípio da transferência. Além disso, deve 
prever-se uma regra que exija que os fabricantes garantam que os serviços de manutenção e 
as peças sobresselentes estão disponíveis pelo menos durante seis anos após a compra.

Alteração 480
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 143
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 143.º Suprimido
Momento da transferência do risco

1. Nos contratos entre profissionais, o 
risco transfere-se no momento em que o 
comprador toma posse dos bens ou dos 
conteúdos digitais, ou dos documentos 
representativos dos bens.
2. O n.º 1 está sujeito ao disposto nos 
artigos 144.º, 145.º e 146.º.

Or. en

Alteração 481
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 144

Texto da Comissão Alteração

Artigo 144.º Suprimido
Bens colocados à disposição do 

comprador
1. Se os bens ou os conteúdos digitais 
forem colocados à disposição do 
comprador e este tiver disso 
conhecimento, o risco transfere-se para o 
comprador no momento em que este devia 
ter tomado posse dos bens ou conteúdos 
digitais, salvo se o comprador tinha o 
direito de suspender a entrega nos termos 
do artigo 113.º.
2. Se os bens ou os conteúdos digitais 
forem colocados à disposição do 
comprador num lugar diferente do 
estabelecimento do vendedor, o risco 
transfere-se no momento previsto para a 
entrega e se o comprador souber que os 
bens ou conteúdos digitais foram 
colocados à sua disposição naquele lugar.
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Or. en

Alteração 482
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 145

Texto da Comissão Alteração

Artigo 145.º Suprimido
Transporte dos bens

1. O presente artigo aplica-se aos 
contratos de compra e venda que 
impliquem o transporte de bens.
2. Se o vendedor não estiver obrigado a 
entregar os bens num local específico, o 
risco transfere-se para o comprador no 
momento em que os bens são entregues ao 
primeiro transportador para transmissão 
ao comprador em conformidade com o 
contrato.
3. Se o vendedor estiver obrigado a 
entregar os bens a um transportador num 
determinado lugar, o risco só se transfere 
para o comprador no momento da entrega 
dos bens nesse lugar.
4. O facto de o vendedor ter autorização 
para conservar os documentos 
representativos dos bens não prejudica a 
transferência do risco.

Or. en

Alteração 483
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 146
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 146.º Suprimido
Bens vendidos em trânsito

1. O presente artigo aplica-se aos 
contratos de compra e venda de bens em 
trânsito.
2. O risco transfere-se para o comprador 
a partir do momento em que os bens 
forem entregues ao primeiro 
transportador. No entanto, se as 
circunstâncias assim o indicarem, o risco 
transfere-se para o comprador quando se 
celebra o contrato.
3. Se, no momento da celebração do 
contrato, o vendedor sabia ou devia saber 
que os bens se tinham extraviado ou 
deteriorado e deste facto não deu 
conhecimento ao comprador, o risco da
perda ou deterioração fica a cargo do 
vendedor.

Or. en

Alteração 484
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 147

Texto da Comissão Alteração

Artigo 147.º Suprimido
Aplicação de determinadas disposições 

gerais relativas aos contratos de compra e 
venda

1. Aplicam-se as disposições do Capítulo 9 
para efeitos da presente parte.
2. Sempre que um contrato de compra e 
venda ou de fornecimento de conteúdos 
digitais for objeto de resolução, esta 
também se aplica a qualquer contrato de 
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serviços conexos.

Or. en

Alteração 485
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 148 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que, no âmbito de um contrato 
entre um profissional e um consumidor, o 
serviço conexo incluir a instalação de bens, 
esta deve realizar-se de modo a que os bens 
instalados sejam conformes com o 
contrato, tal como exige o artigo 101.º.

4. Sempre que, no âmbito de um contrato 
entre um profissional e um consumidor, o 
serviço conexo incluir a instalação de bens, 
esta deve realizar-se de modo a que os bens 
instalados sejam conformes com o 
contrato, tal como exige o artigo [...] 
(Instalação incorreta no âmbito de um 
contrato de consumo).

Or. en

Alteração 486
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 148 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, as partes não podem, em 
detrimento dos consumidores, excluir a 
aplicação do n.º 2, nem derrogar ou 
modificar os seus efeitos.

Suprimido

Or. en

Alteração 487
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 149 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O presente artigo aplica-se sem prejuízo 
das obrigações gerais ou específicas 
relativas à prevenção de danos em vigor 
nas legislações nacionais.

Or. en

Alteração 488
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 150 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O prestador de serviços tem de obter 
o consentimento expresso do consumidor 
antes de confiar o cumprimento a outra 
pessoa nos termos do n.º 1.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma maior clareza, convém colocar o artigo 150.º, tal como alterado pela 
presente diretiva, diretamente entre o artigo 152.º (Obrigação de aviso de custos imprevistos 
ou excessivos) e o artigo 155.º (Meios de defesa do cliente).

Alteração 489
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 150 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas relações entre profissionais e 
consumidores, as partes não podem, em 
detrimento dos consumidores, excluir a 

Suprimido
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aplicação do n.º 2, nem derrogar ou 
modificar os seus efeitos.

Or. en

Justificação

Para assegurar uma maior clareza, convém colocar o artigo 150.º, tal como alterado pela 
presente diretiva, diretamente entre o artigo 152.º (Obrigação de aviso de custos imprevistos 
ou excessivos) e o artigo 155.º (Meios de defesa do cliente).

Alteração 490
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 151

Texto da Comissão Alteração

Sempre que pelo serviço conexo deva ser 
pago um preço em separado, e o preço não 
seja um montante fixo acordado no 
momento da celebração do contrato, o 
prestador de serviços deve entregar ao 
cliente uma fatura que explique, de forma 
clara e compreensível, o modo de cálculo 
do preço.

Sempre que pelo serviço conexo deva ser 
pago um preço em separado, e o preço não 
seja um montante fixo acordado no 
momento da celebração do contrato, o 
prestador de serviços deve entregar ao 
consumidor uma fatura que explique, de 
forma clara e compreensível, o modo de 
cálculo do preço.

Or. en

Alteração 491
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 152 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. O prestador de serviços deve avisar o 
cliente e solicitar o seu consentimento para 
executar a prestação, se:

1. O prestador de serviços deve avisar o 
consumidor e solicitar o seu consentimento 
para executar a prestação, se este não 
exercer o seu direito de resolução do 
contrato em conformidade com o 
artigo[...](Meios de defesa do cliente), 
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caso:

Or. en

Alteração 492
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 152 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o custo do serviço conexo for superior 
ao já indicado pelo prestador do serviço ao 
cliente; ou

(a) o custo do serviço conexo for superior 
ao já indicado pelo prestador do serviço ao 
consumidor; ou

Or. en

Alteração 493
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 152 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prestador de serviços que não obtenha 
o consentimento do cliente em 
conformidade com o n.º 1 não tem direito a 
cobrar um preço superior ao custo já 
indicado ou, segundo o caso, ao valor dos 
bens ou conteúdos digitais depois da 
prestação do serviço conexo.

2. O prestador de serviços que não obtenha 
o consentimento do consumidor em 
conformidade com o n.º 1 não tem direito a 
cobrar um preço superior ao custo já 
indicado ou, segundo o caso, ao valor dos 
bens ou conteúdos digitais depois da 
prestação do serviço conexo.

Or. en

Alteração 494
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 152 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Num contrato de consumo, o 
montante indicado para os custos do 
serviço conexo é considerado vinculativo 
se não for expressamente declarado o 
contrário. Não é permitido exceder os 
custos garantidos de forma vinculativa.

Or. de

Justificação

O consumidor deve ser especialmente protegido em matéria de indicação de custos. Para 
além da estimativa de preço não vinculativa, cujo total pode ser eventualmente ultrapassado, 
nos termos do artigo 152,º, n.ºs 1 e 2, deve regulamentar-se a questão da estimativa de preço 
vinculativa. O profissional deve indicar expressamente se se trata apenas de uma estimativa 
de preço não vinculativa. Desse modo, em caso de dúvida, uma estimativa de preço é 
vinculativa. A estimativa de preço vinculativa não deve poder ser excedida.

Alteração 495
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 153

Texto da Comissão Alteração

Artigo 153.º Suprimido
Pagamento do preço

1. O cliente deve pagar qualquer preço 
que seja devido pelo serviço conexo em 
conformidade com o contrato.
2. O preço deve ser pago quando o serviço 
conexo é executado e o objeto do serviço 
conexo é colocado à disposição do cliente.

Or. en

Alteração 496
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 154

Texto da Comissão Alteração

Artigo 154.º Suprimido
Facilitação de acesso

Sempre que o prestador de serviços deva 
ter acesso às instalações do cliente para 
executar o serviço conexo, o cliente deve 
facilitar esse acesso às horas normais de 
atividade.

Or. en

Alteração 497
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – título

Texto da Comissão Alteração

Meios de defesa do cliente Meios de defesa do consumidor

Or. en

Alteração 498
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – ponto 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Em caso de incumprimento de uma 
obrigação pelo prestador de serviços, o 
cliente dispõe, com as adaptações 
previstas no presente artigo, dos mesmos 
meios de defesa previstos para o 
comprador no Capítulo 11, 
nomeadamente:

1. Em caso de falta de cumprimento, pelo 
prestador de serviços, de uma obrigação 
ao abrigo do contrato, o consumidor 
dispõe dos seguintes meios de defesa:
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Or. en

Alteração 499
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, os 
meios de defesa do cliente estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços, quer o cliente seja 
ou não um consumidor.

2. Sem prejuízo do disposto no n.º 3, os 
meios de defesa do consumidor estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços, em conformidade 
com o artigo [...] (Sanação pelo 
vendedor).

Or. en

Alteração 500
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 3, os 
meios de defesa do cliente estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços, quer o cliente seja 
ou não um consumidor.

2. Sem prejuízo do disposto no n.° 3, os 
meios de defesa do cliente estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços.

Or. de

Alteração 501
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. No caso de instalação incorreta no 
âmbito de um contrato de consumo, 
conforme referido no artigo 101.º, os meios 
de defesa do consumidor não estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços.

3. No caso de instalação incorreta 
conforme referido no artigo [...] 
(Instalação incorreta no âmbito de um 
contrato de consumo), os meios de defesa 
do consumidor não estão subordinados ao 
direito de sanação do prestador de serviços.

Or. en

Alteração 502
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso de instalação incorreta no 
âmbito de um contrato de consumo, 
conforme referido no artigo 101.º, os 
meios de defesa do consumidor não estão 
subordinados ao direito de sanação do 
prestador de serviços.

3. No caso de um contrato de serviços 
conexos, os meios de defesa do 
consumidor não estão subordinados ao 
direito de sanação do prestador de serviços.

Or. de

Alteração 503
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se o cliente for um consumidor, tem o 
direito de resolver o contrato por qualquer 
falta de conformidade na prestação do 
serviço conexo, salvo se a não 
conformidade for insignificante.

4. O consumidor tem o direito de resolver o 
contrato por qualquer falta de 
conformidade na prestação do serviço 
conexo, salvo se a não conformidade for 
insignificante.

Or. en
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Alteração 504
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O Capítulo 11 é aplicável, com as 
necessárias adaptações, em especial:

Suprimido

(a) em relação ao direito de sanação do 
prestador de serviços, nos contratos 
celebrados entre um profissional e um 
consumidor, o período de tempo razoável 
referido no artigo 109.º, n.º 5, não pode 
exceder 30 dias;
(b) em relação à sanação da falta de 
conformidade de um cumprimento, não se 
aplicam os artigos 111.º e 112.º; e
(c) aplica-se o artigo 156.º em substituição 
do artigo 122.º.

Or. en

Alteração 505
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) em relação ao direito de sanação do 
prestador de serviços, nos contratos 
celebrados entre um profissional e um 
consumidor, o período de tempo razoável 
referido no artigo 109.°, n.° 5, não pode 
exceder 30 dias;

Suprimido

Or. de
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Alteração 506
Evelyn Regner

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) em relação à sanação da falta de 
conformidade de um cumprimento, não se 
aplicam os artigos 111.° e 112.°; e

Suprimido

Or. de

Alteração 507
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 155 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que um contrato de compra e 
venda ou de fornecimento de conteúdos 
digitais for objeto de resolução, esta 
também se aplica a qualquer contrato de 
serviços conexos.

Or. en

Alteração 508
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 156

Texto da Comissão Alteração

Artigo 156.º Suprimido
Obrigação de notificação da não 

conformidade nos contratos de prestação 
de serviços conexos entre profissionais

1. Num contrato de serviços conexos entre 
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profissionais, o cliente só pode invocar 
uma falta de conformidade se a notificar 
ao prestador de serviços, num prazo 
razoável, especificando a sua natureza.
O prazo começa a correr quando o serviço 
conexo é completado ou quando o 
comprador tem ou devia ter tido 
conhecimento da falta de conformidade 
verificada, se essa data for posterior.
2. O prestador de serviços não pode 
invocar o presente artigo se a falta de 
conformidade se referir a factos que o 
prestador conhecia ou devia conhecer e 
que não revelou ao cliente.

Or. en

Alteração 509
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 157

Texto da Comissão Alteração

Artigo 157.º Suprimido
Meios de defesa do prestador de serviços

1. Em caso de incumprimento pelo 
cliente, o prestador de serviços dispõe, 
com as adaptações previstas no n.º 2, dos 
mesmos meios de defesa previstos para o 
vendedor no Capítulo 13, nomeadamente:
(a) exigir o cumprimento;
(b) suspender o cumprimento das suas 
próprias obrigações;
(c) resolver o contrato; e
(d) exigir o pagamento de juros sobre o 
preço ou uma indemnização.
2. O Capítulo 13 é aplicável com as 
necessárias adaptações. Em especial, 
aplica-se o artigo 158.° em substituição do 
artigo 132.º, n.º 2.
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Or. en

Alteração 510
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158 – título

Texto da Comissão Alteração

Direito do cliente de recusar a prestação Direito do consumidor de recusar a 
prestação

Or. en

Alteração 511
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cliente pode, em qualquer momento, 
notificar o prestador de serviços de que 
deixou de ser necessária a prestação do 
serviço conexo ou de qualquer prestação 
posterior.

1. O consumidor pode, em qualquer 
momento, notificar o prestador de serviços 
de que deixou de ser necessária a prestação 
do serviço conexo ou de qualquer 
prestação posterior.

Or. en

Alteração 512
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que a notificação for 
comunicada nos termos do n.º 1:

Suprimido

(a) o prestador de serviços deixa de ter o 
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direito ou a obrigação de prestar o serviço 
conexo; e
(b) o cliente, se não houver motivo de 
resolução por força de outra disposição, 
continua a estar obrigado a pagar o 
preço, subtraindo as despesas que o 
prestador de serviços poupou ou teria 
poupado por não ter concluído a 
prestação.

Or. en

Alteração 513
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o cliente, se não houver motivo de 
resolução por força de outra disposição, 
continua a estar obrigado a pagar o preço, 
subtraindo as despesas que o prestador de 
serviços poupou ou teria poupado por não 
ter concluído a prestação.

(b) o consumidor, se não houver motivo de 
resolução por força de outra disposição, 
continua a estar obrigado a pagar o preço, 
subtraindo as despesas que o prestador de 
serviços poupou ou teria poupado por não 
ter concluído a prestação.

Or. en

Alteração 514
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-A 
Caráter imperativo da diretiva

Se a lei aplicável ao contrato for a lei de 
um Estado-Membro, os consumidores não 
podem renunciar aos direitos que lhes são 
conferidos pela transposição da presente 
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diretiva para a legislação nacional.
As cláusulas contratuais que, direta ou 
indiretamente, excluam ou limitem os 
direitos resultantes da presente diretiva 
não vinculam o consumidor.

Or. en

Justificação

A fim de assegurar a coerência com a Diretiva 2011/83/UE, convém incluir as disposições 
finais relevantes dessa diretiva – na sua forma alterada – na presente diretiva. Ver o artigo 
25.º da Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 515
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-B
Execução

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de meios adequados e eficazes 
para garantir o cumprimento do disposto 
na presente diretiva.
2. Os meios referidos no n.º 1 incluem 
disposições que permitem a um ou mais 
dos seguintes organismos, determinados 
pela legislação nacional, instar, nos 
termos desta, os tribunais ou órgãos 
administrativos competentes para que 
sejam aplicadas as disposições nacionais 
adotadas em execução da presente 
diretiva:
(a) organismos públicos ou seus 
representantes;
(b) organizações de consumidores com 
um interesse legítimo na proteção dos 
consumidores;
(c) organizações profissionais com um 
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interesse legítimo em agir.

Or. en

Justificação

Ver o artigo 23.º da Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 516
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-C
Sanções

1. Os Estados-Membros devem impor 
sanções aplicáveis à violação das 
disposições nacionais adotadas em 
execução da presente diretiva e tomar 
todas as medidas necessárias para 
garantir a sua aplicação. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.
2. Os Estados-Membros notificam a 
Comissão, até … , dessas disposições, 
informando-a sem demora de quaisquer 
alterações posteriores que lhes digam 
respeito.

Or. en

Justificação

Ver o artigo 24.º da Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 517
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-D (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-D
Relatórios da Comissão e revisão

Até [...], a Comissão apresenta ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório sobre a aplicação da presente 
diretiva. Deve ser acompanhado, se 
necessário, de propostas legislativas para 
a adaptação da presente diretiva às 
evoluções no domínio dos direitos dos 
consumidores.

Or. en

Justificação

Deve prever-se um requisito específico no sentido de a Comissão apresentar informações, 
para informar adequadamente as instâncias legislativas da UE, o Conselho e o Parlamento 
Europeu, sobre a aplicação e os desenvolvimentos pertinentes desta diretiva, propondo, se 
necessário, alterações ulteriores.

Alteração 518
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 158-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 158.º-E
Aspetos relativos à execução

1. Até […], os Estados-Membros aprovam 
e publicam as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
necessárias para dar cumprimento à 
presente diretiva. Os Estados-Membros 
comunicam imediatamente à Comissão o 
texto destas medidas sob a forma de 
documentos. Para efeitos do relatório 
referido no artigo [...] (Relatórios da 
Comissão e revisão), a Comissão deve 
utilizar esses documentos.
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Os Estados-Membros aplicam essas 
disposições a partir de [...].
Quando os Estados-Membros aprovarem 
essas disposições, estas devem incluir uma 
referência à presente diretiva ou ser 
acompanhadas dessa referência aquando 
da sua publicação oficial. As modalidades 
dessa referência são estabelecidas pelos 
Estados-Membros.
2. As disposições da presente diretiva 
aplicam-se aos contratos celebrados após 
[...].

Or. en

Justificação

Ver o artigo 28.º da Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 519
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 16 – Secção 1

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 520
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 16 – Secção 2

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en
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Alteração 521
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 16 – Secção 3

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 522
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 17

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 523
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Capítulo 18

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 524
Evelyn Regner
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Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O prazo curto de prescrição é de dois
anos.

1. O prazo curto de prescrição é de três
anos.

Or. de

Justificação

O prazo deve ser alargado no interesse de um elevado nível de proteção dos consumidores. 
Além disso, em vários Estados-Membros da União Europeia, já são previstos prazos mais 
longos para a invocação da garantia, erro ou compensação por danos.

Alteração 525
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo longo de prescrição é de dez
anos ou, em caso de direito de 
indemnização por danos pessoais, de trinta 
anos.

2. O prazo longo de prescrição é de quatro
anos ou, em caso de direito de 
indemnização por danos pessoais, de trinta 
anos.

Or. de

Alteração 526
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A prescrição ocorre no momento em 
que expira o prazo curto de prescrição.
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Or. de

Alteração 527
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 179 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. O mesmo se aplica se o vendedor 
tiver procedido a uma sanação.

Or. de

Justificação

A proposta de regulamento não regulamenta a forma como a sanação pelo vendedor, nos 
termos dos artigos 109.º e seguintes, pode afetar o prazo de prescrição de que o comprador 
dispõe, de acordo com artigo 106.º. Esta questão tem grande importância na prática, tanto 
para o comprador como para a maneira como o vendedor encara o contrato. A 
regulamentação desta questão cria segurança jurídica para ambas as partes.

Alteração 528
Angelika Niebler

Proposta de regulamento
Anexo I – artigo 186-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 186.º-A
Conciliação

O comerciante é obrigado a participar 
num procedimento de resolução 
extrajudicial de litígios contratuais na 
aceção da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE, se 
o consumidor assim o requerer 
legalmente.
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Or. de

Justificação

No caso de contratos transfronteiriços, os processos judiciais acarretam encargos e riscos 
elevados para ambas as partes. Para promover a confiança dos consumidores no direito 
europeu comum da compra e venda, a celebração do contrato deve estar associada à 
possibilidade de uma resolução extrajudicial de litígios.

Alteração 529
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 1

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en

Alteração 530
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo I – Apêndice 2

Texto da Comissão Alteração

Apêndice 2 Suprimido
Modelo de formulário de retratação

(só deve preencher e devolver o presente 
formulário se quiser retratar-se do 
contrato)
– Para [inserir aqui o nome, o endereço 
geográfico e, eventualmente, o número de 
fax e o endereço de correio eletrónico do 
profissional]:
– Pela presente comunico/comunicamos* 
que me retrato/nos retratamos* do 
meu/nosso* contrato de compra e venda 
relativo aos seguintes bens*/de 
fornecimento dos seguintes conteúdos 
digitais/de prestação do seguinte serviço 
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conexo*
– Solicitado em*/recebido em*
– Nome do(s) consumidor(es)
– Endereço do(s) consumidor(es)
– Assinatura do(s) consumidor(es) (só no 
caso de o presente formulário ser 
notificado em papel)
– Data
* Riscar o que não interessa.

Or. en

Justificação

O direito de retratação de um contrato já está regulamentado pela Diretiva 2011/83/UE.

Alteração 531
Evelyne Gebhardt, Françoise Castex

Proposta de regulamento
Anexo II

Texto da Comissão Alteração

[…] Suprimido

Or. en


