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Alteração  216 

Emilie Turunen 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

(COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)) 

Proposta de directiva 

Artigo 30 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 30.º 
Âmbito de aplicação 

Suprimido 

1. O presente capítulo abrange as 
cláusulas contratuais pré-redigidas pelo 
comerciante ou por terceiros, que o 
consumidor tenha aceite sem ter tido a 
possibilidade de influenciar o seu 
conteúdo, nomeadamente se as referidas 
cláusulas contratuais integrarem um 
contrato de adesão. 

 

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

 

3. O presente capítulo não abrange as 
cláusulas contratuais que reflictam 
disposições legislativas ou regulamentares 
imperativas, conformes com o direito 
comunitário nem os princípios ou as 
disposições de convenções internacionais 
de que os Estados-Membros ou a 
Comunidade sejam parte. 
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(COM(2008)0614 – C6-0349/2008 – 2008/0196(COD)) 

Proposta de directiva 

Artigo 31 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 31.º 
Requisitos de transparência das cláusulas 

contratuais  

Suprimido 

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

 

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

 

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

 

4. Os Estados-Membros devem abster-se 
de impor requisitos de apresentação sobre 
a forma como as cláusulas contratuais 
devem ser expressas ou disponibilizadas 
ao consumidor. 
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Artigo 32 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 32.º 
Princípios gerais 

Suprimido 

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

 

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

 

3. Os n.ºs 1 e 2 não se aplicam à avaliação 
do objecto principal do contrato nem à 
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adequação de qualquer pagamento 
adicional ao previsto relativamente à 
obrigação contratual principal do 
comerciante, desde que o comerciante 
respeite integralmente o disposto no artigo 
31.° 
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Artigo 33 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 33.º Suprimido 

Ónus da prova  

O ónus da prova cabe ao comerciante, 
sempre que este alegar a negociação 
individual de uma cláusula contratual. 
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Artigo 34 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 34.º Suprimido 

Cláusulas consideradas abusivas em 
qualquer circunstância 

 

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do anexo II são consideradas 
abusivas em qualquer circunstância. A 
referida lista de cláusulas contratuais 
aplica-se em todos os Estados-Membros e 
apenas pode ser alterada nos termos dos 
artigos 39.°, n.º 2, e 40.º 
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Artigo 35 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 35.º Suprimido 

Cláusulas que se presumem abusivas  

Os Estados-Membros devem garantir que 
as cláusulas contratuais que integram a 
lista do n.º 1 do anexo II são consideradas 
abusivas, salvo se o comerciante tiver 
provado que as referidas cláusulas 
contratuais são justas ao abrigo do artigo 
32.º. A referida lista de cláusulas 
contratuais aplica-se em todos os 
Estados-Membros e apenas pode ser 
alterada nos termos dos artigos 39.°, n.º 2, 
e 40.º 
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Artigo 36 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 36.º Suprimido 

Interpretação das cláusulas  

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

 

2. Este artigo não é aplicável no âmbito 
dos procedimentos previstos no n.º 2 do 
artigo 38.º 
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Artigo 37 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 37.º Suprimido 

Efeitos das cláusulas contratuais abusivas  

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

Artigo 38.º Suprimido 

Medidas de execução relativas às 
cláusulas contratuais abusivas 

 

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

 

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

 

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

 

4. Os Estados-Membros devem garantir 
que as acções de carácter legal previstas 
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no n.ºs 2 e 3 podem ser intentadas, 
individualmente ou em conjunto, em 
função do direito processual nacional, 
contra vários comerciantes do mesmo 
sector económico ou respectivas 
associações que utilizem ou recomendem 
a utilização das mesmas cláusulas 
contratuais gerais ou de cláusulas 
similares. 
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Artigo 39 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 39.º Suprimido 

Revisão das cláusulas dos anexos II e III  

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

 

2. Essas medidas, que têm por objecto 
alterar elementos não essenciais da 
presente directiva, serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 2 do artigo 40.º. 
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Anexo II 

 

Texto da Comissão Alteração 

 O anexo II é suprimido. 
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Texto da Comissão Alteração 

 O anexo III é suprimido. 
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