
 
 

 
P5_TA(2002)0003 

Informação e preparação dos consumidores (artigo 62º do Regimento) 

Resolução do Parlamento Europeu sobre os aspectos gerais da política de protecção dos 
consumidores e, especialmente, sobre a informação e a preparação dos consumidores para 
a aplicação da Directiva 90/314/CEE (2001/2136(INI)) 

 
O Parlamento Europeu, 

- Tendo em conta a Directiva 90/314/CEE do Conselho, de 13 de Junho de 1990, relativa às 
viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados1, 

 
- Tendo em conta o relatório da Comissão, de 5 de Novembro de 1999, sobre a 

implementação da Directiva 90/314/CEE relativa às viagens organizadas, férias 
organizadas e circuitos organizados na legislação interna dos Estados-Membros 
(SEC(1999)1800), 

 
- Tendo em conta a Directiva 93/13/CEE do Conselho, de 5 de Abril de 1993, relativa às 

cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores2, 
 
- Tendo em conta a sua Resolução de 31 de Março de 1998 sobre a melhoria da segurança, 

dos direitos dos consumidores e das regras comerciais no sector do turismo3, 
 
- Tendo em conta o relatório CEG 98/16 da associação da defesa dos consumidores 

‘Consumers in Europe Group”, de 30 de Outubro de 1998, 
 
- Tendo em conta as conclusões da 2255ª sessão do Conselho “Consumidores” que se 

realizou no Luxemburgo em 13 de Abril de 2000, 
 
- Tendo em conta as conclusões da Mesa Redonda de Peritos sobre contratos de viagens 

organizadas, 
 
- Tendo em conta o nº 2 do artigo 47º e o artigo 163º do seu Regimento, 
 
- Tendo delegado o poder de decisão, nos termos do artigo 62º do Regimento, na Comissão 

do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da Política do Consumidor, 
 
- Tendo em conta o relatório da Comissão do Meio Ambiente, da Saúde Pública e da 

Política do Consumidor (A5-0463/2001), 
 
A. Considerando que o turismo constitui uma das actividades económicas e culturais que 

apresenta os melhores resultados e perspectivas de futuro na Europa, 
 
                                                 
1 JO L 158 de 23.6.1990, p. 59. 
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3 JO C 138 de 4.5.1998, p. 38. 



 
 

B. Considerando que um dos objectivos principais da directiva consiste em permitir ao 
consumidor tratar com uma única parte contratante que seja facilmente acessível e à qual 
incumba a inteira responsabilidade da viagem organizada, o que, na prática, não é 
geralmente atingido em muitos Estados-Membros, devido à dificuldade de os 
consumidores fazerem valer os seus direitos, 

 
C. Considerando em que muitos Estados-Membros, incluindo o Reino Unido – onde os 

habitantes que utilizam viagens organizadas ao estrangeiro são em maior número do que 
em qualquer outro Estado-Membro da UE – as queixas relativas a viagens organizadas 
continuam a aumentar de ano para ano, sendo 80% das queixas no RU apoiadas pela 
ABTA (Associação dos Agentes Britânicos de Viagens), e que nestas condições a 
conclusão é que a directiva falhou o seu objectivo de melhorar suficientemente as normas 
no sector das viagens organizadas na UE e não consegue, na sua presente forma, defender 
os consumidores, 

 
D. Considerando que um número considerável das disposições desta directiva permite um 

vasto leque de interpretações, conduzindo a diferentes abordagens por diferentes 
Estados-Membros, 

 
E. Considerando que especialmente a transposição do artigo 7º para as legislações nacionais 

revelou que as garantias oferecidas contra a insolvência de operadores ou agência de 
viagens variam consideravelmente de Estado-Membro para Estado-Membro, e que o 
mesmo se verifica no que respeita ao nível de protecção dos consumidores, 

 
F. Considerando que muitos operadores de viagens organizadas negam sistematicamente a 

responsabilidade pela não execução de contratos por parte de companhias aéreas, hotéis 
ou outros agentes, mesmo quando esses agentes são subsidiários da mesma empresa-mãe 
do operador, 

 
G. Considerando que na directiva sobre viagens organizadas não se estabelecem regras para 

as anulações e que nesta matéria vigoram diferentes sistemas de protecção dos 
consumidores em diferentes Estados-Membros, 

 
H. Considerando que a directiva não é aplicável às viagens aéreas, excepto quando incluídas 

numa viagem organizada, apesar do crescente número de queixas de consumidores a este 
respeito, 

 
I. Considerando que podem surgir problemas de incerteza em matéria de protecção dos 

consumidores no contexto de compras transfronteiras, via Internet, de viagens 
organizadas, 

 
J. Considerando que as viagens organizadas são frequentemente internacionais e que, 

portanto, a protecção dos consumidores deve ter uma base transfronteiras em vez de estar 
submetida à subsidiariedade, 

 
K. Considerando que é importante que as anomalias e omissões desta directiva sejam 

abordadas de forma eficaz antes da adesão dos países candidatos, a fim de evitar que os 
problemas se agravem, 

 



 
 

1. Recomenda que a directiva seja actualizada, o seu campo de aplicação alargado e a sua 
aplicação aprofundada e entende que a apresentação de uma nova versão da directiva 
deve constituir uma prioridade; 

 
2. Insiste em que as actuais divergências de interpretação constatadas nos Estados-Membros 

sejam significativamente reduzidas a fim de conceder aos consumidores uma protecção 
igualmente eficaz em toda a UE; 

 
3. Solicita que a jurisprudência do Tribunal de Justiça seja tida em consideração e 

incorporada na nova directiva; 

 
4. Apela a um alargamento do campo de aplicação da directiva a fim de ter em conta que o 

crescimento dos voos de tarifa reduzida e das marcações por Internet encorajou muitos 
consumidores a reservarem componentes separadas das suas férias em vez de comprarem 
viagens organizadas completas; entende que seria inadequado que os consumidores 
dispusessem de uma protecção na compra de viagens organizadas do que na compra de 
outro tipo de viagens reservadas antecipadamente; 

 
5. Entende que uma dessas melhorias poderia ser lograda mediante a inclusão das viagens 

organizadas de duração inferior a 24 horas no âmbito de aplicação da Directiva;  
 
6. Solicita que a nova directiva estabeleça mais claramente as consequências jurídicas do 

não cumprimento das obrigações de informação e transparência; 
 
7. Apela a melhores e, talvez, novas definições e clarificações de termos como “preços com 

tudo incluído”, “viagem organizada”, “combinação prévia” e “consumidor”; 
 
8. Apela a uma maior clareza no que respeita à exacta responsabilidade do operador e/ou da 

agência pela não execução ou pela incorrecta execução do contrato, tenha o operador e/ou 
agência directamente fornecido, ou não, o serviço em questão; 

 
9. Solicita que a indemnização concedida ao consumidor em caso da violação do contrato 

por parte do operador e/ou da agência seja melhor e mais completamente definida, 
beneficiando o operador e/ou a agência igualmente de uma indemnização contra a 
apresentação de provas claras de prejuízo; 

 
10. Insiste em que os direitos do consumidor concedidos pelas legislações nacionais não 

sejam limitados por cláusulas de exclusão abusivas ou por cláusulas que tornem mais 
difícil ao consumidor apresentar pedidos de indemnização; 

 
11. Insta os Estados-Membros a preverem uma qualquer forma de fundo de garantia  

combinado com obrigações depositadas pelo operador turístico com apoio governamental 
que sustente as normas de protecção dos consumidores estabelecidas no artigo 7º; insiste 
em que os consumidores não devem ser obrigados a adiantar o financiamento do seu 
próprio repatriamento em caso de insolvência do operador e/ou da agência; 

 
12. Insta os Estados-Membros a garantirem que os consumidores são melhor informados 

sobre os seus direitos de recurso nos termos da lei e sobre o procedimento a seguir para os 
exercer; 



 
 

 
13. Constata que muitas das queixas dos consumidores continuam a ser resultantes do 

desapontamento consequente a informações enganadoras ou incompletas; apela a uma 
revisão das normas mínimas de informação e à sua aplicação a todo o material descritivo 
e de promoção e não unicamente à brochura de viagens; 

 
14. Exorta a que o operador e/ou a agência sejam obrigados a informar  o consumidor de 

quaisquer circunstâncias de que tenham conhecimento e que sejam susceptíveis de 
impacto no gozo da viagem (por exemplo, obras de construção em curso no hotel ou nas 
proximidades e, nomeadamente, nas proximidades imediatas); 

 
15. Recomenda que a alínea b) do nº 2 do artigo 4º da directiva, em virtude da qual todas as 

cláusulas do contratos devem ser comunicadas ao consumidor antes da conclusão do 
contrato, seja modificada de forma a exigir que o consumidor receba do operador e/ou da 
agência uma cópia do contrato e da confirmação da reserva num prazo de 7 dias a contar 
da data de assinatura do contrato; 

 
16. Exorta o operador, nos termos do nº 5 do artigo 4º, a notificar o consumidor de quaisquer 

alterações significativas num dos elementos essenciais do contrato, o mais tardar 14 dias 
antes da partida; 

 
17. Apela a uma maior conformidade dos Estados-Membros no que respeita às normas de 

classificação dos alojamentos acordadas em comum, a fim de evitar que os consumidores 
sejam induzidos em erro ou confundidos; 

 
18. Insiste na adopção de normas mais estritas no que respeita aos suplementos por pessoa só, 

que não só penalizam os pais sós e as pessoas idosas, mas também, perversamente, por 
vezes, conduzem a acomodações inferiores; 

 
19. Apela a uma maior informação no que respeita às possibilidades de acesso aos 

alojamentos de férias para consumidores deficientes e que os Estados-Membros definam 
de forma harmonizada aspectos tais como o acesso a cadeiras de rodas; 

 
20. Apela ao reforço do nº 1 do artigo 5º a fim de precisar as exigências relativas às 

obrigações do sector turístico de fornecer aos consumidores informações em matéria de 
saúde adaptadas ao destino da sua viagem; 

 
21. Solicita que sejam fixados limites mais estritos para aumentos de preços pós-contratuais, 

ou preços flutuantes, em resultado de alegadas potenciais alterações das taxas de câmbio, 
preço dos combustíveis, taxas, etc. com um período limite de pelo menos 30 dias antes da 
viagem; 

 
22. Encoraja a Comissão a proceder activamente na concretização do “Céu Único Europeu”, 

que poderia constituir uma significativa contribuição para reduzir os atrasos dos voos, 
uma das maiores fontes de descontentamento dos consumidores; 

 
23. Encarrega o seu Presidente de transmitir a presente resolução ao Conselho, à Comissão e 

aos governos e parlamentos dos Estados-Membros. 
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