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SUGESTÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Lamenta o atraso da Comissão na apresentação do relatório sobre a aplicação da diretiva;

2. Salienta a importância de uma correta aplicação da diretiva a fim de eliminar as incertezas 
jurídicas e operacionais para as empresas que operam a nível transfronteiriço;

3. Assinala com preocupação que a Comissão deveria ter recorrido, entre 2011 e 2012, ao 
sistema de consulta "EU Pilot" em relação a diversos Estados-Membros, no seguimento da 
transposição incorreta da diretiva;

4. Destaca que, em alguns Estados-Membros, ainda estão em vigor disposições legislativas 
que impõem importantes medidas restritivas relativamente às disposições da diretiva 
2005/29/CE, pondo em risco o objetivo da sua harmonização;

5. Salienta a necessidade de prestar atenção à proteção das categorias vulneráveis e, em 
especial, dos menores, atendendo à rápida difusão da publicidade em linha;

6. Exprime preocupação no tocante à utilização enganosa que alguns operadores económicos 
fazem dos instrumentos de controlo para os clientes e dos sítios web de comparação dos 
preços; neste contexto, congratula-se com a decisão da Comissão de estudar soluções 
suscetíveis de tornar as informações presentes nessas plataformas mais claras para os 
consumidores;

7. Acolhe com agrado a criação pela Comissão de uma base de dados sobre a legislação 
nacional e sobre a jurisprudência relativa às práticas comerciais desleais e reconhece que a 
mesma é útil para aumentar a informação à disposição dos consumidores;

8. Convida a Comissão a atualizar as orientações para a implementação da diretiva através 
de uma consulta aberta que envolva todas as partes interessadas.


