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SUGESTÕES

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

1. Acolhe com satisfação o Livro Verde da Comissão sobre a revisão do acervo relativo à 
defesa do consumidor, em particular o objectivo declarado de modernizar, simplificar e 
melhorar o quadro legal para profissionais e consumidores;

2. Insiste na relação que existe entre esta revisão, que incidirá sobre a questão dos contratos 
com consumidores, e o trabalho que está a ser realizado ao nível do direito contratual em 
geral, no âmbito do processo em curso para o estabelecimento de um quadro comum de 
referência e, neste contexto, sublinha que esta revisão e os trabalhos no âmbito do quadro 
comum de referência têm de avançar de maneira complementar, reconhecendo que esta
relação não deve impedir ou atrasar o processo de revisão em curso;

3. Considera essencial uma visão global clara da forma como os diferentes regimes jurídicos 
e regulamentares aplicáveis ao comércio e ao consumo à escala da União Europeia se 
relacionam entre si e funcionam em conjunto e, em particular, da relação entre qualquer 
instrumento resultante desta revisão e os que estão relacionados com os conflitos de leis 
(Roma I e Roma II) e os que se baseiam no princípio do país de origem (por exemplo, a 
directiva sobre comércio electrónico);

4. Considera essencial que o legislador comunitário tome medidas para suprimir qualquer 
contradição existente entre as directivas relativas à protecção do consumidor que estão a 
ser avaliadas;

5. Embora reconheça as eventuais vantagens daquilo que alguns apelidam de directiva 
fundamental sobre os "direitos do consumidor", na lógica defendida pela Comissão de um 
instrumento horizontal, continua preocupado com o nível máximo de harmonização que 
uma abordagem deste tipo poderá permitir e com a consequente perda de certos direitos 
nacionais;

6. Assinala que nos pontos 4 e 5 do Anexo I do Livro Verde é apresentada uma longa lista de 
questões jurídicas contratuais relevantes para os contratos concluídos com os 
consumidores, que algumas delas já foram abordadas no âmbito do trabalho sobre o 
quadro comum de referência e que muitas são de natureza altamente "política", pelo que, a 
eventual integração de uma norma geral num instrumento harmonizado à escala da UE 
exigirá um amplo debate e uma análise aprofundada (nomeadamente, a nível do público);

7. Considera que tanto a confiança do consumidor como as transacções transfronteiras 
podem beneficiar da instauração de um sistema de "bandeira azul" que permita às partes 
optar por uma de várias cláusulas contratuais ou condições gerais típicas aprovadas pela 
UE e que devem ser mais activamente procuradas soluções práticas deste tipo;

8. Considera que a confiança do consumidor também depende da existência de mecanismos 
de recurso e compensação; nota que persistem consideráveis obstáculos ao funcionamento 
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de uma justiça transfronteiras, pela sua complexidade e custos, e que esta situação pode 
ser atenuada com a instauração de mecanismos de recurso colectivo; solicita, por isso, à 
Comissão que continue a procurar soluções para este problema.
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