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16.3.2011 A7-0038/242 

Alteração  242 

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 1 – parágrafo 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

A presente directiva tem por finalidade 

contribuir para o bom funcionamento do 

mercado interno e para a garantia de um 

elevado nível de defesa dos consumidores 

através da aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros no 

âmbito de contratos celebrados entre 

comerciantes e consumidores. 

A presente directiva tem por finalidade 

garantir um elevado nível de defesa dos 

consumidores e contribuir para o bom 

funcionamento do mercado interno através 

da aproximação das disposições 

legislativas, regulamentares e 

administrativas dos Estados-Membros no 

âmbito de contratos celebrados entre 

comerciantes e consumidores, garantindo 

uma abordagem harmonizada da 

protecção dos cidadãos contra condições 

de fornecimento que tenham por efeito 

limitar os direitos e liberdades 

fundamentais. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/243 

Alteração  243 

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 

Anexo II – alínea e-A) (nova) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  e-A) limitar os direitos e liberdades 

fundamentais dos cidadãos, 

nomeadamente o direito à vida privada, o 

direito à liberdade de expressão e o direito 

às garantias processuais. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/244 

Alteração  244 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Considerando 37-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (37-A) Sempre que a empresa não tiver 

cumprido a sua obrigação de entrega, o 

consumidor deve solicitar-lhe que efectue 

a entrega num prazo adequado às 

circunstâncias. O consumidor pode 

resolver o contrato na data de expiração 

desse prazo se não for tomada qualquer 

medida. Todavia, esta norma não deverá 

ser aplicável se a empresa se tiver 

recusado a entregar os bens ou se, em 

certas circunstâncias, o prazo de entrega 

constituir um elemento essencial como, 

por exemplo, um vestido de noiva, que 

deverá ser entregue antes do casamento, 

ou um presente de Natal. Nestes casos 

específicos, se a empresa não proceder 

atempadamente à entrega dos bens, o 

consumidor deverá ter o direito de 

resolver o contrato imediatamente após a 

expiração do prazo de entrega 

inicialmente acordado. 

Or. en 

Justificação 

Este texto deverá substituir o considerando 37-B, que foi aprovado pela Comissão IMCO e 

consta da alteração 31 incluída no seu relatório final. 
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16.3.2011 A7-0038/245 

Alteração  245 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 5 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 5.º Suprimido 

Requisitos gerais de informação  

1. Antes da celebração de qualquer 

contrato de venda ou de prestação de 

serviços, o comerciante deve fornecer ao 

consumidor a seguinte informação, se 

esta não decorrer do contexto: 

 

a) As características principais do 

produto, na medida adequada ao meio e 

ao produto; 

 

b) O endereço geográfico e a identidade 

do comerciante, bem como a sua 

designação comercial e, se for caso disso, 

o endereço geográfico e a identidade do 

comerciante por conta de quem actua; 

 

c) O preço, incluindo impostos e taxas, 

ou, quando devido à natureza do produto 

o preço não possa ser razoavelmente 

calculado de forma antecipada, a maneira 

como o preço é calculado, bem como, se 

for caso disso, todos os custos 

suplementares de transporte, de entrega, 

assim como dos serviços de correio ou, 

quando estes custos não puderem ser 

razoavelmente calculados de forma 

antecipada, a indicação de que esses 

custos suplementares podem ser exigíveis; 

 

d) As modalidades de pagamento, de  
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entrega ou de execução, bem como o 

sistema de tratamento das reclamações, se 

se afastarem das obrigações de diligência 

profissional; 

e) A existência de um direito de resolução, 

se aplicável; 

 

f) A existência de serviços pós-venda e de 

garantias comerciais, assim como as suas 

condições, se aplicável; 

 

g) A duração do contrato, se aplicável, ou, 

se o contrato for sem termo, as condições 

para a sua resolução; 

 

h) A duração mínima das obrigações dos 

consumidores decorrentes do contrato, se 

aplicável; 

 

i) A obrigação de o consumidor pagar um 

depósito ou apresentar outras garantias 

financeiras a pedido do comerciante e as 

correspondentes condições. 

 

2. No caso das hastas públicas, a 

informação exigida nos termos da alínea 

b) do n.º1 pode ser substituída pelo 

endereço geográfico e pela identidade do 

leiloeiro. 

 

3. A informação referida no n.º 1 forma 

parte integrante do contrato de venda ou 

do contrato de prestação de serviços. 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/246 

Alteração  246 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 6 

 

Texto da Comissão Alteração 

Artigo 6.º Suprimido 

Não cumprimento da obrigação de 

informação 

 

1. No caso de o comerciante não cumprir 

a obrigação de informação relativa aos 

custos suplementares nos termos da 

alínea c) do n.º 1 do artigo 5.°, o 

consumidor não tem de suportar os 

referidos custos. 

 

2. Sem prejuízo do disposto nos artigos 

7.°, n.º 2, 13.° e 42.°, as consequências 

relativas ao incumprimento do disposto no 

artigo 5.°, são as determinadas pela 

legislação nacional aplicável. Os Estados-

Membros devem prever nas respectivas 

legislações nacionais soluções eficazes no 

âmbito do direito dos contratos para o 

incumprimento do disposto no artigo 5.° 

 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/247 

Alteração  247 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 22 – n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 

comerciante deve entregar os bens 

mediante transferência da sua posse 

material ao consumidor ou a terceiro por 

ele indicado, com excepção do 

transportador, no prazo máximo de 30 dias 

a contar da data de celebração do contrato. 

1. Salvo acordo em contrário das partes, o 

comerciante deve entregar os bens 

disponibilizando-os ao consumidor ou a 

terceiro por ele indicado, com excepção do 

transportador, dentro de um prazo razoável 

que não deve exceder, em caso algum, 30 

dias a contar da data de celebração do 

contrato. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/248 

Alteração  248 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 22 – n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

2. Caso o comerciante não cumpra a 

respectiva obrigação de entrega, o 

consumidor pode, no prazo de sete dias a 

contar da data de entrega estabelecida no 

n.º 1, solicitar o reembolso de quaisquer 

somas pagas. 

2. Caso o comerciante não cumpra a 

respectiva obrigação de entrega a tempo, 

nos termos do n.º 1, o consumidor pode 

solicitar-lhe que efectue a entrega num 

prazo adequado às circunstâncias. Se o 

comerciante não proceder à entrega dos 

bens dentro do prazo adequado, o 

consumidor terá o direito de resolver o 

contrato. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/249 

Alteração  249 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 22 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-A. No caso de o comerciante não 

cumprir a respectiva obrigação de entrega 

a tempo, nos termos do n.º 1, o 

consumidor poderá rescindir o contrato, 

se: 

 a) o comerciante se tiver recusado a 

entregar os bens; ou 

 b) o prazo de entrega for essencial tendo 

em conta todas as circunstâncias que 

concorreram para a celebração do 

contrato; ou 

 c) o consumidor comunicar ao 

comerciante, antes da celebração do 

contrato, que é essencial que a entrega 

seja efectuada numa data específica ou 

até essa data. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/250 

Alteração  250 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 22 – n.º 2-B (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-B. Para além da resolução do contrato 

nos termos dos n.ºs 2 e 2-A, o consumidor 

pode recorrer a outras soluções previstas 

na legislação nacional. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/251 

Alteração  251 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 22 – n.º 2-C (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-C. Os Estados-Membros não devem 

manter nem introduzir, na respectiva 

legislação nacional, disposições diferentes 

das estabelecidas no presente artigo. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/252 

Alteração  252 

Andreas Schwab 

em nome do Grupo PPE 

Diana Wallis 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 23 – n.º 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  2-A. Os Estados-Membros não devem 

manter nem introduzir, na respectiva 

legislação nacional, disposições diferentes 

das estabelecidas no presente artigo. 

Or. en 

 

 


