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16.3.2011 A7-0038/260 

Alteração  260 

Robert Rochefort 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 

entrega ou de execução, bem como o 
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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 A7-0038/261 

Alteração  261 

Robert Rochefort 

em nome do Grupo ALDE 

 

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 



 

AM\861138PT.doc  PE459.689v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

16.3.2011 A7-0038/262 

Alteração  262 

Robert Rochefort 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Considerando 9 

 

Texto da Comissão Alteração 

(9) A harmonização resultante da presente 

directiva deveria abranger certos aspectos 

dos contratos celebrados entre empresas e 

consumidores, nomeadamente as regras 

relativas à informação a facultar antes da 

celebração e durante a execução do 

contrato, o direito de resolução para os 

contratos à distância e os celebrados fora 

dos estabelecimentos comerciais, os 

direitos dos consumidores especificamente 

relevantes no âmbito dos contratos de 

venda e das cláusulas contratuais abusivas 

em contratos celebrados com os 

consumidores. 

(9) A harmonização resultante da presente 

directiva deveria abranger certos aspectos 

dos contratos celebrados entre empresas e 

consumidores, nomeadamente as regras 

relativas à informação a facultar antes da 

celebração e durante a execução, bem 

como o direito de resolução para os 

contratos à distância e os celebrados fora 

dos estabelecimentos comerciais, os 

direitos dos consumidores especificamente 

relevantes no âmbito dos contratos de 

venda e das cláusulas contratuais abusivas 

em contratos celebrados com os 

consumidores. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/263 

Alteração  263 

Robert Rochefort 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Considerando 11-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (11-A) Os conteúdos digitais, como, por 

exemplo, programas de computador, jogos 

ou música que não seja consumida num 

suporte material, não são considerados 

objectos corpóreos. Por conseguinte, não 

devem ser considerados bens na acepção 

da presente directiva. Pelo contrário, os 

suportes que contêm um conteúdo digital, 

como, por exemplo, os CD e DVD, são 

objectos corpóreos, sendo, portanto, 

considerados bens na acepção da presente 

directiva. O descarregamento a partir da 

Internet de conteúdos digitais por um 

consumidor deve ser considerado, para 

efeitos da presente directiva, um contrato 

na acepção desta última, embora sem 

direito de resolução se a execução do 

contrato já tiver começado com o 

consentimento prévio do consumidor. A 

Comissão deverá analisar a necessidade 

de prever disposições pormenorizadas e 

harmonizadas a este respeito e de 

apresentar, se necessário, uma proposta 

para regulamentar esta questão. 

Or. en 
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16.3.2011 A7-0038/264 

Alteração  264 

Robert Rochefort 

em nome do Grupo ALDE 

 

Relatório A7-0038/2011 

Andreas Schwab 

Direitos dos consumidores 

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

Proposta de directiva 

Artigo 2 – ponto 2-A (novo) 

 

Texto da Comissão Alteração 

  (2-A) "Bem": qualquer objecto móvel 

corpóreo, com excepção dos bens 

vendidos através de penhora ou qualquer 

outra forma de execução judicial. A água, 

o gás e a electricidade são considerados 

"bens" na acepção da presente directiva 

se forem postos à venda em volume 

delimitado ou em quantidade 

determinada; 

Or. en 

 

 


