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$YDOLDomR�GH�,PSDFWR�([DXVWLYD��SUiWLFDV�FRPHUFLDLV�GHVOHDLV�IDFH�DRV�FRQVXPLGRUHV

$SUHVHQWDomR�JHUDO

• Os obstáculos ao mercado interno impedem as empresas de vender e os consumidores de
comprar.

• Isto limita a escolha dos consumidores, reduz a pressão concorrencial que permite uma
fixação eficaz dos preços e representa uma oportunidade perdida em termos de
crescimento económico.

• As investigações demonstraram que a vigência de regulamentação divergente no âmbito
das "práticas comerciais" desleais (em matéria, por exemplo, de publicidade, de
comercialização e de outras comunicações comerciais) constitui um importante obstáculo
ao mercado interno, que impede as empresas de terem actividades transfronteiriças de
comercialização e de venda e contribui para a falta de confiança dos consumidores em
relação às aquisições transfronteiriças.

• A presente proposta visa ultrapassar estes obstáculos através da harmonização da
regulamentação das práticas comerciais desleais, assegurando um nível suficientemente
elevado de defesa dos consumidores de modo a justificar a sua confiança. Inclui ainda
uma "cláusula do mercado interno", que prevê o reconhecimento mútuo das disposições
nacionais de aplicação da directiva; esta cláusula contribuirá para a realização do mercado
interno neste domínio.

,1752'8d2��2�3$3(/�&5(6&(17(�'$�$9$/,$d2�'(�,03$&72

Em 2002, a Comissão Europeia manifestou a intenção de desenvolver a avaliação de impacto
de novas propostas.

Os trabalhos relativos à presente proposta são anteriores a este compromisso e à publicação
das orientações da Comissão sobre a realização das avaliações de impacto. Deste modo, a
presente avaliação de impacto exaustiva deve ser considerada no contexto de uma abordagem
da Comissão em evolução e que continuará a desenvolver-se à luz de uma maior experiência.
No entanto, representa uma etapa significativa para assegurar que as propostas da Comissão
decorram de uma análise sistemática do seu potencial impacto e apresentem uma base mais
sólida do que a exigida no passado.

A presente avaliação de impacto exaustiva inspira-se numa série de documentos que resultam
de pedidos especialmente formulados para o efeito, estando todos eles disponíveis no sítio
Internet da Comissão1. Os referidos documentos são os seguintes:

• 169 reacções à consulta sobre o Livro Verde sobre a defesa do consumidor na União
Europeia e 113 reacções à comunicação de seguimento;

• inquéritos quantitativos Eurobarómetro, realizados em toda a União junto de 2.899
empresas, de grande e pequena dimensão, e de 16.129 consumidores, sobre os problemas
encontrados e as possíveis soluções2;

                                                
1 http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/index_en.htm
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• um inquérito realizado junto de associações nacionais de empresas3, bem como dos
Centros Europeus dos Consumidores (CEC)4;

• uma avaliação de impacto H[�DQWH detalhada, com base nas fontes supracitadas, realizada
pela GFA Management a pedido da Comissão5 ;

• vários estudos relativos à análise da legislação actualmente em vigor nos
Estados-Membros6 , entre os quais um que recorre à análise comparativa para identificar os
obstáculos ao mercado interno e determina os esforços necessários para transpor a presente
proposta7.

A avaliação de impacto considera ainda a análise já realizada pela Comissão e outros
relativamente à situação e ao impacto do mercado interno8.

Os dados dos inquéritos devem ser interpretados com prudência; o facto de um inquirido se
manifestar em favor de uma tomada de iniciativa, não significa necessariamente que tal
iniciativa se traduzirá em actos. No entanto, os dados dos inquéritos podem ser considerados
um instrumento relevante para avaliar a importância relativa que os inquiridos atribuem aos
diferentes factores.

A avaliação de impacto H[�DQWH foi debatida durante o ZRUNVKRS organizado sobre este tema
pela Comissão em Janeiro de 2003. Alguns participantes manifestaram-se preocupados no que
diz respeito à solidez da metodologia utilizada, alegando, nomeadamente, que o inquérito
realizado junto das empresas era insuficiente. Tal como explicado aquando do ZRUNVKRS, o
inquérito obteve uma percentagem elevada9 de respostas, tendo sido completado pelas
reacções recebidas no âmbito da consulta (que incluía uma questão específica sobre os

                                                                                                                                                        
2 Estes inquéritos foram efectuados nos quinze Estados-Membros da UE, de 30 de Abril a 10 de Junho de

2002 e de 26 de Agosto a 23 de Setembro de 2002, no âmbito do Eurobarómetro standard 57.2 e do
Eurobarómetro Flash. No que diz respeito ao inquérito aos consumidores, a amostra era composta por
consumidores com idade superior a quinze anos, tendo os resultados "brutos" sido ponderados de forma
a reflectir a parte de cada Estado-Membro na população total da UE. Os indicadores foram definidos do
seguinte modo: todas as empresas - com excepção dos agricultores - que empregam pelo menos dez
pessoas, estabelecidos na União Europeia e que vendem ou publicitam os seus produtos a consumidores
finais. A escolha das empresas foi efectuada de acordo com quatro critérios: o país (15 níveis), a
situação geográfica da empresa, a dimensão da empresa (3 níveis: 10-49, 50-249, e 250 assalariados ou
mais) e o sector de actividade (4 níveis: construção, indústria, serviços e comércio).

3 Foram recebidas 16 respostas aos 38 questionários enviados, além das 77 reacções enviadas por
empresas no âmbito da consulta sobre o Livro verde.

4 Os CEC visam ajudar os consumidores a tirar partido do mercado interno. Quando o inquérito foi
realizado, contava-se 14 CEC repartidos por 12 Estados-Membros; actualmente existem 15 CEC em 13
Estados-Membros.

5 ([�DQWH� ,PSDFW�$VVHVVPHQW� RI� WKH� RSWLRQV� RXWOLQHG� LQ� WKH�*UHHQ� 3DSHU� RQ� (8�&RQVXPHU� 3URWHFWLRQ
(avaliação de impacto ex-ante sobre as opções referidas no Livro Verde sobre a Defesa do Consumidor
na União Europeia)��*)$�0DQDJHPHQW

6 O estudo da GFA pode ser consultado no seguinte endereço:
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm

7 Ver estudo designado "Analysis of National Fairness Laws" coordenado pelo Prof Dr Reiner Schulze e
pelo  Prof Dr Hans Schulte-Nölke, disponível em
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/green_pap_comm/studies/inde
x_en.htm.

8 Cfr. "Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos mercados comunitários de produtos
e capitais", COM(2002) 743 final.

9 Cfr. GFA op cit p.81.



4

eventuais impactos) que visa recolher os pontos de vista das associações empresariais
nacionais. O inquérito Eurobarómetro envolveu empresas de diversas dimensões (entre as
quais uma percentagem elevada de PME) para poder determinar os efeitos sobre os diferentes
tipos de empresas.

���48$/�2�352%/(0$�$�48(�$�0(','$�3523267$�35(7(1'(�'$5�5(63267$"

����8P�PHUFDGR�LQWHUQR�LQFRPSOHWR��TXHP�SHUGH�VmR�DV�HPSUHVDV�H�RV�FRQVXPLGRUHV

O problema central é o desenvolvimento insuficiente da componente "consumidores" do
mercado interno. Em resumo, os obstáculos legais concretos que resultam da regulamentação
fragmentada das práticas comerciais desleais traduzem-se em custos, dificuldades e
insegurança para as empresas, reflectindo ainda a falta de confiança dos consumidores nas
transacções transfronteiriças. Esta situação, por sua vez, impede as vendas transfronteiriças
das empresas aos consumidores assim como as aquisições destes últimos. Os diminutos níveis
de transacções transfronteiriças que daqui decorrem limitam a escolha dos consumidores,
reduzem a pressão concorrencial que permite uma fixação eficaz dos preços e representam
uma oportunidade perdida em termos de crescimento económico.

O ponto 1. examina em primeiro lugar (1.2) os efeitos gerais de um mercado interno com um
desenvolvimento insuficiente neste domínio, tanto no que se refere aos preços como ao
comportamento das empresas e dos consumidores. Trata a seguir (1.3) dos problemas que dão
origem a estes efeitos, do ponto de vista dos obstáculos ao mercado interno. Por último (1.4),
analisa os problemas específicos referentes às legislações nacionais relativas às práticas
comerciais, que provocam estes obstáculos ao mercado interno.

��� ,QVXILFLHQWH� GHVHQYROYLPHQWR� GD� FRPSRQHQWH� �FRQVXPLGRUHV�� GR� PHUFDGR
LQWHUQR

O REMHFWLYR�GR�&RQVHOKR�(XURSHX�GH�/LVERD é tornar a UE a "mais competitiva e dinâmica
economia assente no conhecimento, capaz de propiciar um crescimento económico
sustentável, com mais e melhores empregos e maior coesão social". Sublinha-se assim a
importância de realização do mercado interno, da simplificação do ambiente regulador e do
reforço da confiança dos consumidores para poder realizar este objectivo.

De acordo com vários dados, pode-se concluir que o processo de UHDOL]DomR� GR�PHUFDGR
LQWHUQR� UHODWLYR� jV� WUDQVDFo}HV� HQWUH� HPSUHVDV� H� FRQVXPLGRUHV� �%�&�� VH� HQFRQWUD
VXVSHQVR�

• subsistem divergências de preços significativas, existindo uma estagnação da convergência
dos preços:

– A variação é de cerca de 5% em relação à média nacional dos
Estados-Membros e de 20% ou mais ao nível da UE10;

– 51% dos consumidores da UE constataram diferenças de preço para o mesmo
produto entre os Estados-Membros11.

                                                
10 COM (2001) 736 final.
11 Eurobarómetro 57.2
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• As empresas não efectuam actividades de comercialização destinadas ao consumidores à
escala transfronteiriça

– Desde 1991, assistiu-se a uma estagnação das actividades de comercialização
(incluindo a publicidade) e de venda aos consumidores na UE, que
permanecem em níveis quase insignificantes12.

– 55% dos consumidores da UE não viram ou ouviram qualquer publicidade ou
informação transfronteiriças durante os últimos doze meses13.

• Muito poucos consumidores efectuam aquisições transfronteiriças:

– a confiança dos consumidores nas aquisições transfronteiriças estagnou ao
nível de 1991, não se traduzindo, na prática, por aquisições transfronteiriças
importantes14.

– 13% dos consumidores da UE efectuaram [uma ou mais] aquisições
transfronteiriças durante os últimos doze meses.

– apenas 5% dos consumidores declaram ter aberto uma conta bancária noutro
país, ao passo que 12% referiram ter a intenção de o fazer nos próximos cinco
anos15.

As FRQVHTXrQFLDV�desta situação são as seguintes:

• Os FRQVXPLGRUHV em nome individual, em especial nos pequenos Estados-Membros,
perdem a possibilidade de ter acesso a produtos de boa qualidade e/ou inovadores. Isto não
é imputável ao facto de, por princípio, se oporem às aquisições transfronteiriças: 53% dos
consumidores da UE teriam com certeza ou provavelmente a intenção de realizar uma
aquisição transfronteiriça para comprar um produto menos caro ou de melhor qualidade16.

• Para as HPSUHVDV, em especial as PME, é difícil penetrar noutros mercados da UE, que
poderiam contribuir para a sua expansão.

• A HFRQRPLD�GD�8( no seu conjunto é vítima de um "custo de oportunidade", através de
um eventual aumento do PIB não concretizado.

Os OXFURV�HFRQyPLFRV potenciais ligados à resolução destes problemas são importantes. Um
relatório solicitado pela Mesa Redonda Europeia dos Serviços Financeiros considerou que um
mercado retalhista europeu dos serviços financeiros operacional poderia permitir que se
economizasse 5 bilhões de euros por ano e que se pudesse esperar um aumento do
crescimento económico de 0,5%. 17

                                                
12 COM (2002) 743 final.
13 Eurobarómetro 57.2
14 Cfr. GFA op cit p. 49 a 51.
15 Eurobarómetro 58.1 Serviços financeiros
16 Fonte: inquérito Eurobarómetro, disponível em:

http://europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl131_en.pdf
17 www.zew.de/erfstudyresults/



6

��� 2V�REVWiFXORV�DR�GHVHQYROYLPHQWR�GD�FRPSRQHQWH��FRQVXPLGRUHV��GR�PHUFDGR
LQWHUQR

O actual impasse pode ser explicado por uma série de razões, que podem ser classificadas em
duas categorias: os obstáculos "naturais" e os de "natureza política", cada categoria é exposta
infra. Os obstáculos legais concretos que resultam da regulamentação fragmentada das
práticas comerciais desleais são analisados a seguir de maneira mais aprofundada.

2EVWiFXORV�QDWXUDLV

Existem REVWiFXORV� �QDWXUDLV�� como a língua e a distância, que nunca poderão ser
totalmente eliminados, embora se considere que o respectivo impacto tem diminuído:

– Graças ao HXUR, os consumidores podem compreender mais facilmente e
comparar os preços; este efeito foi reforçado por medidas que visam
harmonizar o custo das transferências transfronteiriças na zona euro. 32% das
empresas manifestaram um maior interesse pelo comércio transfronteiriço a
partir da introdução do euro18 .

– O FRPpUFLR�HOHFWUyQLFR reduziu o efeito dissuasivo do tempo e da distância,
sendo possível um maior crescimento, pelo menos para alguns produtos. 41%
das empresas manifestaram um maior interesse pelo comércio transfronteiriço
a partir da introdução do comércio electrónico19 .

– Os REVWiFXORV� linguísticos estão a ser ultrapassados. 53% dos consumidores
europeus declararam conhecer pelo menos uma língua europeia além da sua e
26% duas outras línguas, ao passo que 71% consideram que todos na União
Europeia deveriam ser capazes de falar uma língua europeia além da sua língua
materna20.

�2EVWiFXORV�GH�FDUiFWHU�SROtWLFR�

Também existem REVWiFXORV� GH� FDUiFWHU� SROtWLFR às vendas e aquisições transfronteiriças.
Trata-se dos obstáculos que decorrem da regulamentação, constituindo a fiscalidade um dos
exemplos.

��� 5HJXODPHQWDomR�IUDJPHQWDGD�GDV�SUiWLFDV�FRPHUFLDLV�GHVOHDLV

Actualmente as directivas comunitárias estabelecem UHTXLVLWRV� PtQLPRV em domínios
específicos da defesa dos consumidores, como a publicidade, requisitos que os
Estados-Membros podem completar, embora a tal não sejam obrigados. Isto significa que, na
prática, se aplicam ���FRQMXQWRV�GH�UHTXLVLWRV�GLIHUHQWHV (em breve 25). Tanto as empresas
como os consumidores consideram que se trata de um problema importante.

3DUD�DV�HPSUHVDV��RV�FXVWRV�LQHUHQWHV�DR�FXPSULPHQWR�GDV�UHJUDV��FRPSOLDQFH�FRVWV��WrP�XP
HIHLWR�GLVVXDVLYR�HP�PDWpULD�GH�FRPHUFLDOL]DomR�WUDQVIURQWHLULoR�

                                                
18 Eurobarómetro 57.2 (2002)
19 Ibid
20 Eurobarómetro especial "European and Languages", EB 54.1b (Fevereiro 2001)
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• 47 % das empresas referiram constituírem obstáculos muito importantes ou bastante
importantes às aquisições transfronteiriças a necessidade de FXPSULUHP as diferentes
regulamentações nacionais relativas às práticas comerciais e à publicidade, bem como
outras disposições relativas à defesa dos consumidores, atribuindo a mesma importância a
este obstáculo que às diferenças fiscais (46%) e uma maior relevância que aos obstáculos
linguísticos (38%).

• Um inquérito realizado pela (XURSHDQ�0DLO�2UGHU�7UDGH�$VVRFLDWLRQ (Associação europeia
da venda por correspondência (AEVPC)) revelou que cinco dos dez maiores obstáculos às
vendas transfronteiriças encontrados pelos membros desta associação se referiam, no todo
ou em parte, jV�GLIHUHQoDV�HQWUH�DV�UHJUDV�QDFLRQDLV relativas às práticas comerciais.

3DUD�RV�FRQVXPLGRUHV��LQVHJXUDQoD�H�IDOWD�GH�FRQILDQoD�QDV�DTXLVLo}HV�WUDQVIURQWHLULoDV

• De acordo com um inquérito recente, 18% dos consumidores em média declaram não
efectuar aquisições transfronteiriças de serviços financeiros pelo facto de considerarem a
SURWHFomR� MXUtGLFD� LQVXILFLHQWH� ascendendo esta percentagem a 36% num Estado-
Membro em especial21.

• Noutro inquérito, 68% dos consumidores mais reticentes a adquirirem produtos noutro país
da UE referiram como um motivo muito importante ou bastante importante da sua falta de
confiança o facto de terem a impressão de existirem QtYHLV�GH�GHIHVD�GRV�FRQVXPLGRUHV
PHQRV�HOHYDGRV noutros países. 76% consideram que a falta de confiança nos vendedores
estrangeiros e a VHQVDomR�GH�SRGHU�H[LVWLU�XP�PDLRU�ULVFR�GH�IUDXGH�RX�GH�HQJDQR como
um factor muito importante ou relativamente importante22.

• Um número ainda mais elevado de consumidores é dissuadido pelo facto GH� QmR
FRQKHFHUHP qual a defesa dos consumidores prevista noutros países da UE, o que
representa para 79% dos inquiridos um obstáculo muito importante ou relativamente
importante23 .

Tanto as empresas como os consumidores sofrem igualmente com as actividades
desenvolvidas por SURILVVLRQDLV�GHVRQHVWRV, que lesam de forma directa os consumidores e
impedem que os concorrentes que cumprem a lei possam aproveitar algumas oportunidades.
A Aliança Europeia das Normas Publicitárias (European Advertising Standards Alliance -
EASA) conclui que as queixas transfronteiriças dizem respeito na sua generalidade às
actividades de profissionais desonestos ou que actuam à margem da lei, que exploram
deliberadamente as lacunas existentes entre os vários sistemas de regulação nacionais.

2EVWiFXORV�OHJDLV�HVSHFtILFRV

Da consulta, dos inquéritos e da sua avaliação pela GFA, dos trabalhos do grupo de peritos
dos governos nacionais e de uma análise jurídica exaustiva realizada por conta da Comissão,

                                                
21 Eurobarómetro 58.1 Serviços financeiros
22 Eurobarómetro 57.2 e o Eurobarómetro Flash 128: 3XEOLF� RSLQLRQ� LQ� (XURSH��9LHZV� RQ� EXVLQHVV�WR�

FRQVXPHU� FURVV�ERUGHU� WUDGH (Opinião pública na Europa: pontos de vista relativos ao comércio
transfronteiriço entre empresa e consumidor), de 14 de Novembro de 2002.

23 Ibid. 68% dos inquiridos considera que a existência de normas com um menor grau de protecção dos
consumidores é um factor muito importante ou relativamente importante. Esta percentagem diz respeito
aos consumidores mais reticentes a adquirir produtos num país da UE diferente do seu.
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UHVXOWDP� H[LVWLUHP divergências específicas e outros correspondentes efeitos práticos, que
são exemplificados a seguir:

• Diferentes fontes de direito e diferentes práticas, o que determina o aumento das despesas
de investigação.

Em alguns Estados-Membros apenas vigora um dispositivo legal que inclui uma ou várias
"cláusulas gerais" de defesa dos consumidores e, frequentemente, dos concorrentes contra as
práticas comerciais desleais24.Outros codificaram estas disposições no direito privado ou no
código civil25. Outros, ainda, não possuem nenhum quadro legal concreto, mas diversas
disposições legais específicas que integram diferentes leis26.

No entanto, é raro que a legislação seja suficiente para determinar se uma prática é desleal. Na
Alemanha, por exemplo, será necessária uma remissão constante para a jurisprudência,
enquanto na Suécia, deverá considerar-se, para além da jurisprudência do tribunal do
comércio, as orientações expressas pelos mediadores.

• Diferenças substanciais quanto aos tipos de práticas consideradas desleais, o que
constrange as empresas a alterar o seu modelo comercial e/ou a estratégia de
comercialização.

Por exemplo, a legislação belga proíbe a menção, na publicidade, de testes comparativos
efectuados pelas associações de consumidores. Em contrapartida, noutros Estados-Membros
(por exemplo a Áustria, Alemanha e Itália), esta prática é considerada lícita desde que as
informações dadas aos consumidores sejam verdadeiras, completas e leais.

Na Alemanha, algumas práticas foram consideradas desleais quando exercerem uma pressão
moral sobre os consumidores. Por exemplo, um tribunal alemão condenou recentemente um
produtor de cerveja que prometeu na sua publicidade financiar a conservação de um metro
quadrado de floresta tropical africana por cada caixa de cerveja vendida27.Uma análise
científica refere ser muito provável que muitos outros Estados-Membros não considerariam
esta prática como uma forma de pressão desleal.

No que se refere à publicidade destinada a crianças, embora todos os Estados-Membros
adoptem normas mais rigorosas neste domínio, existem, no entanto, diferenças de abordagem
relevantes. Por exemplo, o tribunal do comércio finlandês proibiu uma publicidade
radiofónica de uma cadeia de restauração rápida (IDVW�IRRG�, em que uma criança pedia à mãe
uma refeição constituída por um KDPEXUJXHU embalado num brinquedo com a forma de um
barco de plástico28. Embora este processo pudesse ter sido decidido de maneira semelhante
pela Autoridade Antitrust Italiana29, vários outros Estados-Membros (a Áustria, a Bélgica e a

                                                
24 Por exemplo, a Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia e Suécia.
25 Por exemplo, a França, a Itália e os Países Baixos.
26 Por exemplo, a Irlanda e o Reino Unido
27 Oberlandesgericht�+DPP��GHFLVmR�GH����GH�1RYHPEUR�GH������±�.URPEDFKHU. O Tribunal declarou que

este tipo de publicidade poderia constranger o consumidor (psicológica ou juridicamente) a celebrar um
contrato, o que constitui uma violação ao disposto no artigo 1º da lei contra a concorrência desleal. Esta
decisão foi criticada pela doutrina (FI� %RWWHQVFKHLQ, WRP 2002, 1107).

28 07 1987:13. O tribunal do comércio declarou que a criança não deve desempenhar um papel tão
fundamental na publicidade de forma a ser a própria criança que aconselha o adulto a comprar o
produto.

29 Com base na jurisprudência da Autoridade em matéria de publicidade onde aparecem crianças, este tipo
de publicidade é considerada desleal sempre que explore sentimentos naturais dos adultos em relação às
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Alemanha, por exemplo) aplicam normas menos restritivas à publicidade destinada a crianças
e/ou à utilização de crianças na publicidade. Por conseguinte, os processos submetidos à
apreciação do tribunal finlandês do comércio provavelmente teriam sido julgados de outra
forma nestes países.

• Diferentes "consumidores de referência" utilizados para avaliar uma prática comercial.

A avaliação do impacto das práticas comerciais dependerá das hipóteses formuladas no que
respeita aos tipos de consumidores em causa e ao respectivo comportamento. As estratégias
políticas relativas a esta questão são analisadas no ponto 7.3 infra.

O TJCE utilizou, nos seus acórdãos, a noção do "consumidor médio" como alguém
normalmente informado e razoavelmente atento e advertido. Este critério permite determinar
o comportamento do "consumidor médio" à luz, por exemplo, de factores culturais
pertinentes; não assumindo, por conseguinte, a presunção de que o "consumidor médio" é
exactamente o mesmo em todo o território da UE. Em contrapartida, implica que os tribunais
nacionais deveriam apreciar o efeito de práticas comerciais relativamente ao consumidor
normal, que se presume estar razoavelmente apto a defender os seus próprios interesses, e em
relação a consumidores particularmente vulneráveis ou crédulos.

No entanto, os tribunais nacionais não aplicam sempre a noção de "consumidor médio"
estabelecida pelo Tribunal. Por exemplo, no processo Saint Brice 30, o Tribunal de Cassação
Belga remeteu para a noção de consumidor menos atento que aceita de forma acrítica o que
lhe é proposto, não conseguindo detectar as armadilhas, os excessos ou os silêncios
enganosos. No recente processo "Scanner"31 em matéria de publicidade, a instância judicial
alemã de grau mais elevado descreveu o "consumidor médio" como um "observador casual"
em algumas situações, remetendo para a noção de consumidor de referência previamente
utilizada na jurisprudência alemã.

As consequentes� H� VLJQLILFDWLYDV� LQVHJXUDQoD� H� FRPSOH[LGDGH� MXUtGLFDs constituem um
obstáculo às actividades transfronteiriças tanto das empresas como dos consumidores.

Colocam-se alguns SUREOHPDV� HVSHFtILFRV� jV�30(, que são confrontadas com os mesmos
custos iniciais que as maiores empresas e para as quais o estabelecimento noutro
Estado-Membro é provavelmente uma opção menos viável. Ainda que o estabelecimento num
outro Estado-Membro não seja necessariamente fácil, um inquérito realizado pelo EMOTA
((XURSHDQ�0DLO�2UGHU�DQG�'LVWDQFH�6HOOLQJ�7UDGH�$VVRFLDWLRQ) em 2002 revelou que os seus
membros continuam a preferir adquirir ou trabalhar com uma empresa local para efectuar
vendas transfronteiriças, nomeadamente devido às dificuldades para compreender a maneira
como as leis nacionais são interpretadas.

No âmbito da GHIHVD� GRV� FRQVXPLGRUHV, esta situação traz à colação dois problemas
importantes. Alguns domínios da defesa dos consumidores QmR�VmR�DEUDQJLGRV�SHOR�DFHUYR
YLJHQWH. Por conseguinte, não existem nenhumas normas mínimas aplicáveis em toda a UE.
Refira-se como exemplo, os clubes de férias, não abrangidos pelo âmbito de aplicação da

                                                                                                                                                        

crianças e, consequentemente, os constranja a comprar um produto que não comprariam, ou que não
comprariam nas mesmas condições (cf. Autorità per la concorrenza ed il mercato, Decisão nº 5755 de 5
de Março de 1998 – Norad).

30 Cour de Cassation, acórdão de 12 de Outubro de 2000 (Saint-Brice NV/ Estado Belga).
31 %XQGHVJHULFKWVKRI� decisão de 20 de Dezembro de 2001 – I ZR 215/98; YHU�WDPEpP�%XQGHVJHULFKWVKRI�

decisão de 20.10.99 – I ZR 167/97 (“Orient-Tppichmuster”);
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Directiva sobre WLPHVKDUH, e os aspectos da relação entre a empresa e o consumidor, após a
realização de uma transacção, que não são precisados no contrato. Além disso, este complexo
SDWFKZRUN regulamentar é extremamente GLItFLO� GH� H[SOLFDU� DRV� FRQVXPLGRUHV. Por
conseguinte, frequentemente, as autoridades nacionais encontram-se numa situação de
impossibilidade material quanto à possibilidade de informarem ou sensibilizarem os seus
próprios consumidores relativamente à defesa que lhes poderá ser garantida ou não se
efectuarem aquisições noutro país da UE que não seja o deles. Esta situação origina uma
insegurança que, tal como referido supra, constitui um factor de dissuasão às aquisições
transfronteiriças dos consumidores.

���4XDO�R�REMHFWLYR�IXQGDPHQWDO�SURVVHJXLGR�SHOD�PHGLGD�SURSRVWD"

O REMHFWLYR�JHUDO�da proposta é cumprir o disposto nos DUWLJRV�����H������GR�7UDWDGR, ou
seja, realizar o mercado interno através da supressão dos obstáculos à livre circulação das
mercadorias e dos serviços e da garantia de um elevado nível de defesa dos consumidores. A
proposta deve prosseguir este objectivo de maneira conforme com o princípio de uma PHOKRU
UHJXODPHQWDomR aplicado pela Comissão.

O seu REMHFWLYR� HVSHFtILFR é LQFHQWLYDU� R� GHVHQYROYLPHQWR� GDV� DTXLVLo}HV
WUDQVIURQWHLULoDV� GRV� FRQVXPLGRUHV�� EHP� FRPR� GR� FRPpUFLR� HOHFWUyQLFR� QD� 8(,
resolvendo os problemas do mercado interno da seguinte forma:

• rHGX]LQGR� RV� REVWiFXORV� resultantes de divergências na regulamentação das práticas
comerciais�� FRP�TXH� VH� FRQIURQWDP�DV� HPSUHVDV que pretendem comercializar os seus
produtos a uma escala transfronteiriça junto dos consumidores finais; e

• aXPHQWDQGR� D� FRQILDQoD� GRV� FRQVXPLGRUHV nas transacções transfronteiriças e, em
especial, na aquisição de produtos a empresas estabelecidas num Estado-Membro diferente
do seu,

– postergando a incerteza relativa às normas de conduta que os consumidores
podem esperar que sejam adoptadas por parte dos profissionais de outros
Estados-Membros e

– assegurando um elevado nível comum de tutela para todas as transações.

Assim, os REMHFWLYRV da proposta são os seguintes:

• garantir que os consumidores não sejam tratados de maneira desleal pelas empresas e, em
especial, que não sejam objecto de comportamentos enganosos ou agressivos por parte dos
profissionais ou que a sua liberdade de escolha seja limitada por qualquer outra forma;

• assegurar que as empresas legalmente criadas estejam em condições de comercializar os
seus produtos a uma escala transfronteiriça e em toda a União sem necessitarem de alterar
as suas estratégias comerciais ou suportar custos injustificados.

Concluiu-se constituírem EHQHItFLRV desta acção a possibilidade de uma maior escolha para os
consumidores, a existência de uma pressão no sentido de ser estabelecido um sistema
eficiente de preços e uma convergência dos preços32, uma concorrência efectiva e as

                                                
32 O último relatório de Cardiff "Reforma económica: Relatório sobre o funcionamento dos mercados

comunitários de produtos e capitais" refere que o aumento das aquisições transfronteiriças dos
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vantagens macro-económicas que decorrem do funcionamento do mercado interno. Tal como
foi exposto supra, isto contribuirá para alcançar o objectivo fixado pelo &RQVHOKR�(XURSHX
GH�/LVERD, que consiste em reforçar a FRPSHWLWLYLGDGH da União Europeia e a propiciar um
crescimento económico sustentável. A presente proposta considera as pretensões do
3DUODPHQWR� (XURSHX, que considera prioritária a aprovação de regras gerais comuns que
assegurem um elevado nível de defesa dos consumidores e destaca o facto de a legislação
vigente impedir a realização de um verdadeiro mercado interno dos consumidores33. Esta
proposta é igualmente coerente com as prioridades da Comissão definidas na sua (VWUDWpJLD
GR�0HUFDGR�,QWHUQR�H�(VWUDWpJLD�SDUD�D�SROtWLFD�GRV�FRQVXPLGRUHV.

Por último, uma acção neste domínio terá também vantagens políticas, permitindo D
FODULILFDomR� GRV� GLUHLWRV� GRV� FRQVXPLGRUHV a nível comunitário, o que contribuirá para
melhorar a imagem da União e DSUR[LPi�OD� GRV� FLGDGmRV� FRPXQLWiULRV de modo muito
concreto. As práticas comerciais desleais, além de provocarem distorções do mercado,
afectam, muitas vezes, o bem-estar dos consumidores, sendo fonte de grande ansiedade e
angústia. Consequentemente, a UE pode contribuir realmente para o EHP�HVWDU�TXRWLGLDQR
dos seus cidadãos.

���48$,6�62�$6�35,1&,3$,6�23d®(6�32/Ë7,&$6�',6321Ë9(,6�3$5$�$7,1*,5�2�2%-(&7,92"

A análise demonstrou que os obstáculos provinham essencialmente do conteúdo das
legislações nacionais aplicáveis às práticas comerciais desleais (em especial os modos de
venda aos consumidores, incluindo a publicidade e o comercialização) e das diferenças que
existem entre elas. Esta análise permitiu tirar várias FRQFOXV}HV�SUHOLPLQDUHV�

• A legislação deve ser considerada sem qualquer alteração.

Os problemas não podem ser resolvidos sem alteração da legislação. Os motivos foram
explicados pelos interessados, como a Aliança Europeia das Normas Publicitárias (European
Advertising Standards Alliance - EASA)34, segundo a qual as disparidades entre as
abordagens não legislativas dos Estados-Membros são o resultado de uma legislação
divergente: A maior discrepância entre os códigos nacionais resulta directamente das
divergências assinaladas entre as legislações nacionais, e apenas desaparecerá quando estas

                                                                                                                                                        

consumidores e do comércio electrónico podem "contribuir para a convergência de preços, exercendo
pressão no sentido da baixa dos mesmos". Cfr. COM(2002) 743 final.

33 "O Parlamento Europeu ... crê ser prioritário adoptar normas gerais comuns que permitam obter um
nível elevado de protecção do consumidor", Resolução do PE sobre as implicações do Livro Verde
sobre a defesa do consumidor na União Europeia para o futuro da política europeia dos consumidores,
13 de Março, nº1. "O Parlamento Europeu ... aceita o princípio segundo o qual a harmonização máxima
pode constituir um instrumento eficaz para superar a fragmentação da legislação em matéria de práticas
comerciais e defesa do consumidor aplicável ao mercado interno, de modo a permitir um melhor
funcionamento desse mercado e a promover a confiança dos consumidores; ... Salienta que a
harmonização máxima deverá visar um nível elevado de defesa do consumidor ... Manifesta-se convicto
de que a aplicação dos princípios do reconhecimento mútuo e do país de origem apenas poderá ser
conseguida, com plena satisfação de todas as partes, quando for realizado um nível de harmonização
suficiente, bem como um nível de protecção elevado." Resolução do Parlamento Europeu sobre as
perspectivas da protecção jurídica do consumidor à luz do Livro Verde sobre a defesa do consumidor na
União Europeia , 13 de Março de 2003, nºs 6 a 8.

34 A Aliança Europeia das Normas Publicitárias (European Advertising Standards Alliance - EASA) reúne
as entidades nacionais de autodisciplina publicitária e as entidades que representam a indústria
publicitária na Europa.
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últimas desaparecem também. Por conseguinte, para atingir os objectivos da Comissão, a
legislação deve ser considerada no âmbito de toda e qualquer alteração.

• A alteração deve realizar-se ao nível comunitário

Os Estados-Membros não podem fazer face a este problema de forma isolada, já que os
obstáculos ao mercado interno resultam em larga medida das divergências que existem entre
os Estados-Membros. Por conseguinte, a solução mais eficaz , tendo em conta do princípio de
subsidiariedade, é uma abordagem que garanta uma harmonização a nível comunitário. O
estudo da GFA analisou diferentes cenários, tendo considerado em pormenor três grandes
opções, nomeadamente, a manutenção do "VWDWXV� TXR" ou duas abordagens de alteração, a
�HVSHFtILFD��H�D��PLVWD�.

2SomR����6WDWXV�TXR

Tal significaria manter a legislação comunitária vigente em matéria de defesa dos
consumidores, sem aprovação de novas directivas. A única acção comum aos três cenários é a
melhoria da cooperação entre os Estados-Membros em matéria de aplicação da legislação
vigente. Este aspecto é desenvolvido numa outra proposta da Comissão.

2SomR���$ERUGDJHP�HVSHFtILFD

Trata-se da abordagem normativa clássica, que consiste em tratar um problema específico no
momento em que este se coloca (por exemplo, o direito real de habitação periódica
(timeshare), a venda porta-a-porta) através de uma directiva que inclua normas mínimas de
defesa dos consumidores que os Estados-Membros podem (embora a isso não sejam
obrigados) reforçar em relação aos seus próprios profissionais/consumidores.

9DQWDJHQV ,QFRQYHQLHQWHV

• Solução especialmente adaptada a um
problema específico, limitando as
alterações dos Estados-Membros.

• As cláusulas mínimas e a ausência de
harmonização perpetuam os
obstáculos ao mercado interno

• Esta abordagem não consagra um
elevado nível de defesa em toda a UE

• A legislação é rapidamente
desactualizada, à medida que o
mercado evolui.

• O acervo vigente concentra-se apenas
na relação que precede a venda.

2SomR���$ERUGDJHP�PLVWD

Esta abordagem consistiria numa directiva que previsse um quadro legal comum, plenamente
harmonizado, em matéria de práticas comerciais desleais, e que aplicasse o princípio do
reconhecimento mútuo às disposições legislativas do Estado-Membro de estabelecimento do
profissional (abordagem denominada "do país de origem"). A directiva estabeleceria
princípios para identificar e combater as práticas desleais em qualquer sector, através de
qualquer tecnologia ou qualquer meio. Os textos legislativos sobre problemas ou sectores
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específicos continuariam a ser possíveis, mas a sua necessidade seria menor e centrar-se-iam
mais em questões contratuais do que sobre práticas comerciais desleais.

9DQWDJHQV ,QFRQYHQLHQWHV

• Harmonização com consequente
redução dos obstáculos ao mercado
interno

• Inclusão de princípios gerais, o que
permite que a legislação resista "à
prova do tempo" (IXWXUH�SURRI), à
medida que o mercado evolui

• "Rede de segurança" quando não
exista nenhuma tutela específica

• Uma abordagem baseada em
"princípios" evita normas
desproporcionadas

• Permite o reexame de outras cláusulas
mínimas, o que significa enfrentar os
problemas dos consumidores em
matéria de serviço pós-venda

• Pode implicar um maior esforço de
adequação dos Estados-Membros

• Depende da instauração do nível de
segurança jurídico exigido

���48$/�2�,03$&72���326,7,92�(�1(*$7,92���'$6�',9(56$6�23d®(6"

Este ponto inclui um quadro onde se faz a avaliação dos impactos dos quatro cenários: as
opções 1 a 3 descritas supra (tanto a relativa à manutenção do "status quo", como as
abordagens "específica" e "mista"), bem como uma versão aperfeiçoada da abordagem
"mista" que visa aumentar os impactos positivos (opção 3 b)). Estes cenários são comparados
a seguir, sendo a opção 3b considerada como o cenário privilegiado.

����$YDOLDomR�GH�LPSDFWR��RSo}HV��������D��H���E�

A primeira etapa consistiu em avaliar os impactos da abordagem relativa à manutenção do
"status quo" e das abordagens "específica" e "mista" a fim de determinar que modelo deveria
ser desenvolvido e considerado de forma mais aprofundada. O estudo GFA analisou este
aspecto pormenorizadamente, tendo em conta as respostas a esta questão recebidas no âmbito
da consulta e nos dados dos inquéritos. Numa segunda fase da análise, baseada nos anteriores
resultados, considerou-se a possibilidade de aprofundar a abordagem mista, que parecia
apresentar-se como a mais eficaz, de forma a aumentar os impactos positivos.

Este cenário, D�RSomR���E�, estabelece uma abordagem diferente em domínios fundamentais
referidos como eventualmente problemáticos na abordagem inicial de acordo com o estudo da
GFA:

• As categorias inicialmente propostas, que previam a REULJDomR� GH� FRPXQLFDomR� H
GLVSRVLo}HV� UHODWLYDV� DR� VHUYLoR� SyV�YHQGD� H� DR� WUDWDPHQWR� GDV� TXHL[DV, IRUDP
DEDQGRQDGDV, pois, segundo o estudo GFA, os custos para as empresas eram
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desproporcionados em relação às possíveis vantagens dos consumidores. Assim, estas
questões foram�WUDWDGDV�GLIHUHQWHPHQWH no cenário 3 b), que aplica os mesmos princípios
a todas as fases da relação profissional-consumidor, em vez de precisar o tipo de serviço
pós-venda que uma empresa deve fornecer. Deste modo, por exemplo, um profissional não
deve induzir em erro o consumidor quanto ao serviço pós-venda oferecido nem quanto à
necessidade, anterior ou posterior à venda, de uma substituição ou reparação. Em vez de
estabelecer uma obrigação geral de comunicação, a proposta qualifica como enganosa a
omissão de informações substanciais que não resultem claramente do contexto, precisando
quais as informações absolutamente essenciais a que um consumidor deve ter acesso antes
de decidir concluir uma transacção.

• No âmbito do estudo GFA, as empresas foram convidadas a pronunciar-se sobre uma
abordagem dos códigos aplicáveis a nível comunitário por força da qual os códigos de
conduta publicados por empresas poderiam ser vinculativos para os signatários. A decisão
de uma empresa subscrever um código de conduta seria voluntária; em contrapartida, o
incumprimento deste código pela empresa é considerado como uma afirmação enganosa e,
por conseguinte, desleal. Das reacções das empresas decorre claramente que a elaboração
de códigos aplicáveis a nível comunitário constituiria um factor positivo, mas que o seu
carácter vinculativo, nos termos referidos, poderia representar um obstáculo à adesão as
empresas. Por esta razão, a abordagem é aprofundada na opção 3 b). O incumprimento de
um compromisso assumido num código será considerado como desleal apenas em
condições muito precisas, que demonstrem existir um nexo de causalidade adequada entre
este incumprimento e uma comunicação enganosa susceptível de distorcer de maneira
substancial a decisão do consumidor relativa a um produto.
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4XDGUR����DYDOLDomR�GH�LPSDFWR�GDV�GLIHUHQWHV�DERUGDJHQV�QD�UHJXODomR�GDV�SUiWLFDV�FRPHUFLDLV�GHVOHDLV

&KDYH�GH�OHLWXUD:�á�impacto positivo; "�incerteza quanto ao verdadeiro impacto; à�impacto negativo; - ausência de impacto.

,PSDFWR 'HVFULomR ��� 0DQXWHQomR� GR
VWDWXV�TXR

��� $ERUGDJHP
HVSHFtILFD

��� $ERUGDJHP� PLVWD�
LQFOXL� D� REULJDomR� GH
FRPXQLFDomR�� R� VHUYLoR
SyV�YHQGD� H� FyGLJRV� GH
FRQGXWD�YLQFXODWLYRV

��E���$ERUGDJHP�PLVWD�
LQFOXL� D� RPLVVmR
UHOHYDQWH�� RV� PHVPRV
SULQFtSLRV�SDUD� DV� IDVHV
DQWHULRU� H� SRVWHULRU� j
YHQGD�� GLVSRVLo}HV� PDLV
IOH[tYHLV� HP�PDWpULD� GH
FyGLJRV�GH�FRQGXWD

,PSDFWRV�(FRQyPLFRV

Pressão no sentido
da baixa dos mesmos
e incentivo à
convergência dos
preços

A diferença média de preços
dos produtos de retalho entre
os Estados-Membros é de
cerca de 30%, mas de apenas
5% no interior de cada
Estado-Membro35. 53% dos
consumidores da UE teriam
com certeza ou provavelmente
a intenção de realizar uma
aquisição transfronteiriça para
comprar um produto menos
caro ou de melhor qualidade
51% dos consumidores da UE
constataram diferenças de
preço para o mesmo produto
entre os Estados-Membros.
Mesmo as aquisições

à

Dos dados resulta que o
processo de convergência
dos preços estagnou. Não
existem razões que
justifiquem uma nova
convergência de preços
sem que haja uma
alteração de carácter
político.

à

Esta abordagem tem
poucas possibilidades de
produzir este efeito, dado
que a fragmentação de
natureza política, que
impede as empresas de
terem actividades
transfronteiriças de
comercialização,
subsistiria sendo mesmo
acentuada através de
novas normas e pelo
alargamento.

"

As vantagens da
harmonização
facilitariam a
comercialização dos
produtos pelas empresas
e a sua aquisição pelos
consumidores; no
entanto, estas vantagens
podem ser parcialmente
anuladas pelos custos
suplementares que
decorrem da obrigação de
comunicação e das
disposições em matéria

á

As vantagens da
harmonização e da
consequente supressão
dos obstáculos de
natureza política com que
se deparam os
profissionais e os
consumidores deveriam
facilitar o
desenvolvimento do
comércio transfronteiriço
e a diminuição dos custos
inerentes ao cumprimento
das normas jurídicas,
favorecendo a

                                                
35COM (2001) 736 final, p.6.
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,PSDFWR 'HVFULomR ��� 0DQXWHQomR� GR
VWDWXV�TXR

��� $ERUGDJHP
HVSHFtILFD

��� $ERUGDJHP� PLVWD�
LQFOXL� D� REULJDomR� GH
FRPXQLFDomR�� R� VHUYLoR
SyV�YHQGD� H� FyGLJRV� GH
FRQGXWD�YLQFXODWLYRV

��E���$ERUGDJHP�PLVWD�
LQFOXL� D� RPLVVmR
UHOHYDQWH�� RV� PHVPRV
SULQFtSLRV�SDUD� DV� IDVHV
DQWHULRU� H� SRVWHULRU� j
YHQGD�� GLVSRVLo}HV� PDLV
IOH[tYHLV� HP�PDWpULD� GH
FyGLJRV�GH�FRQGXWD

transfronteiriças de um
pequeno número de
consumidores podem
influenciar os preços no
mercado nacional de cada
Estado-Membro, tal como foi
constatado no sector
automóvel no Reino Unido36.

de serviço pós-venda. convergência dos preços
e exercendo pressão no
sentido da baixa dos
mesmos.

Modificação da
distribuição
geográfica da
actividade
económica

Facilitar o comércio
transfronteiriço sem
necessidade do
estabelecimento efectivo pode
beneficiar as zonas rurais e/ou
as que não estão
geograficamente próximas de
outro Estado-Membro.

à

Subsistirão os obstáculos
à actividade
transfronteiriça de
comercialização
provocados pela
fragmentação.

à

Subsistirão os obstáculos
à actividade
transfronteiriça de
comercialização
provocados pela
fragmentação.

á

A harmonização
favorecerá o comércio
transfronteiriço, mas é
possível que o seu efeito
seja limitado pelos custos
mais elevados que
decorrem da obrigação de
comunicação e das
disposições relativas ao
serviço pós-venda.

á

A harmonização
favorecerá o comércio
transfronteiriço, o que
reduzirá a necessidade de
os profissionais se
estabelecerem noutro
Estado-Membro para
poderem comercializar os
seus produtos junto dos
consumidores.

                                                                                                                                                                                                                                                   
36http://europa.eu.int/comm/consumers/redress/out_of_court/eej_net/index_en.htm
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,PSDFWR 'HVFULomR ��� 0DQXWHQomR� GR
VWDWXV�TXR

��� $ERUGDJHP
HVSHFtILFD

��� $ERUGDJHP� PLVWD�
LQFOXL� D� REULJDomR� GH
FRPXQLFDomR�� R� VHUYLoR
SyV�YHQGD� H� FyGLJRV� GH
FRQGXWD�YLQFXODWLYRV

��E���$ERUGDJHP�PLVWD�
LQFOXL� D� RPLVVmR
UHOHYDQWH�� RV� PHVPRV
SULQFtSLRV�SDUD� DV� IDVHV
DQWHULRU� H� SRVWHULRU� j
YHQGD�� GLVSRVLo}HV� PDLV
IOH[tYHLV� HP�PDWpULD� GH
FyGLJRV�GH�FRQGXWD

Impacto sobre a
concorrência de
preços ao nível
internacional

Promover a concorrência
sobre os preços permitiria às
empresas da UE competir de
forma mais eficaz nos
mercados externos à União.

à

ausência de impacto.

à

Eventual aumento dos
obstáculos, como
resultado de uma
fragmentação acrescida
na sequência da
aprovação de novas
disposições legais e do
alargamento.

"

Redução do impacto da
harmonização na
concorrência em matéria
de preços devido aos
custos relativos à
obrigação de
comunicação e às
disposições relativas ao
serviço pós-venda.

á

Pressão no sentido da
baixa dos preços,
permitindo às empresas
da UE competir de forma
eficaz nos mercados
externos à União.

Impacto nos países
candidatos à adesão

Os níveis de preços dos bens
de consumo a retalho nos
países em vias de adesão são
inferiores em cerca de metade
aos actualmente praticados na
UE a 1537. Por conseguinte, o
crescimento das aquisições
transfronteiriças poderia
traduzir-se em vantagens

à

Tendo em conta as
diferenças de preços, os
obstáculos às aquisições
transfronteiriças
representam um custo de
oportunidade
particularmente elevado
para os países candidatos

à

Tendo em conta as
diferenças de preços, os
obstáculos às aquisições
transfronteiriças
representam um custo de
oportunidade
particularmente elevado
para os países candidatos

á

Esta abordagem ajudará
os profissionais dos
países candidatos a tirar
partido do mercado
interno, simplificando o
ambiente regulador e
assegurando um nível de
defesa que possa

á

Esta abordagem ajudará
os profissionais dos
países candidatos a tirar
partido do mercado
interno, simplificando o
ambiente regulador,
reduzindo os custos
relativos ao cumprimento

                                                
373XUFKDVLQJ�SRZHU�SDULWLHV�DQG�UHODWHG�HFRQRPLF�LQGLFDWRUV�IXU�(8��DFFHGLQJ�DQG�FDQGLGDWH�FRXQWULHV�DQG�()7$ (Paridade de poder de aquisição e correspondentes indicadores

económicos na UE, nos países em vias de adesão, nos países candidatose nos países da EFTA), Silke Stapel, Statistics in Focus Theme 2 56/2002, Eurostat.
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específicas para estes países. à adesão. à adesão. incentivar os
consumidores a adquirir
produtos de marcas
menos familiares. No
entanto, as disposições
relativas ao serviço pós-
venda e a obrigação de
comunicação poderiam
determinar o acréscimo
de custos para os
profissionais

e assegurando um nível
de defesa que possa
incentivar os
consumidores a adquirir
produtos de marcas
menos familiares.

Aumento do
comércio
transfronteiriço

Mediante redução dos custos
de entrada no mercado e dos
custos relativos ao
cumprimento das normas
jurídicas geralmente
suportados pelas empresas,
associada a uma maior
confiança dos consumidores e
uma maior tutela pós-venda.

à

Subsiste a fragmentação
jurídica, razão pela qual
não se pode estabelecer
qualquer presunção de
que os custos de entrada
no mercado diminuirão
ou de que a confiança
aumentará.

à

Subsiste a fragmentação
jurídica, razão pela qual
não se pode estabelecer
qualquer presunção de
que os custos de entrada
no mercado diminuirão
ou de que a confiança
aumentará. As novas
directivas poderiam

"

Vantagens semelhantes
às observadas para a
outra abordagem "mista".
No entanto, os custos que
decorrem das disposições
relativas ao serviço
pós-venda, em especial,
poderiam obstruir o
comercialização

á

47% das empresas
referiram constituírem
obstáculos muito
importantes ou bastante
importantes à publicidade
e ao comercialização
transfronteiriços a
necessidade de
cumprirem as diferentes

                                                
38 Câmara de comércio austríaca, citada no estudo GFA, op cit. p 93.
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acentuar o problema e
continuar a obstruir o
comércio transfronteiriço.

"harmonização
mínima=harmonização
inexistente=insegurança
jurídica"38

transfronteiriço. regulamentações
nacionais relativas às
práticas comerciais e à
publicidade, bem como
outras disposições
relativas à defesa dos
consumidores. Para 68%
das empresas da UE, a
harmonização das
disposições nacionais é
um meio muito eficaz ou
relativamente eficaz de
facilitar as vendas e/ou a
publicidade em toda a
UE. 79% de
consumidores menos
confiantes afirmaram que
o facto de beneficiarem
dos mesmos direitos e da
mesma tutela no
estrangeiro seria muito
importante ou
relativamente importante
para aumentar a sua
confiança.
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Redução dos custos
de entrada no
mercado

"Uma empresa de venda de
produtos cosméticos por
correspondência foi obrigada
a enviar um dos seus juristas
durante seis meses, a tempo
completo, para outro
Estado-Membro, com o
objectivo de avaliar de que
forma o modelo de
distribuição da empresa
deveria ser alterado para ser
conforme à regulamentação
desse Estado-Membro. A
empresa decidiu, por fim, não
penetrar no mercado em causa
devido à alteração radical que
uma tal operação acarretaria
no seu modelo empresarial."39

à

Nenhuma alteração,
porque não é tratado o
obstáculo principal
relativo à fragmentação e
aos custos inerentes ao
cumprimento das normas
jurídicas.

à

Nenhuma alteração,
porque não é tratado o
obstáculo principal
relativo à fragmentação e
aos custos inerentes ao
cumprimento das normas
jurídicas.

"

A harmonização reduziria
os custos de entrada no
mercado. Em
contrapartida, as
disposições relativas ao
serviço pós-venda
poderiam aumentar os
custos, o que equivale
globalmente a um
impacto neutro ou
negativo.

á

Este problema é
postergado através da
harmonização das normas
e da cláusula do mercado
interno na directiva.

Impactos específicos
nas PME

à

Subsistem os actuais

à

Subsistem os actuais

"

As PME beneficiam com

á

Vantagens específicas

                                                
39 Situação do mercado interno dos serviços, COM(2002) 441 final, p.62.
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obstáculos às aquisições
transfronteiriças; estes
obstáculos apresentam
um impacto específico
nas PME dado
penalizarem as empresas
que não estão em
condições de se
estabelecerem noutro
Estado-Membro para
vender os seus produtos à
escala transfronteiriça.

obstáculos às aquisições
transfronteiriças; estes
obstáculos apresentam
um impacto específico
nas PME dado
penalizarem as empresas
que não estão em
condições de se
estabelecerem noutro
Estado-Membro para
vender os seus produtos à
escala transfronteiriça.

a harmonização, mas as
vantagens são anuladas
pelos custos resultantes,
em especial, das
disposições em matéria
de serviço pós-venda.

decorrentes da redução
dos custos de entrada no
mercado/inerentes ao
cumprimento das normas
jurídicas: são fixos, não
dependendo da dimensão
da empresa;
consequentemente têm
um maior impacto nas
PME. A sua diminuição
determina um aumento
da capacidade de efectuar
o comércio
transfronteiriço sem
necessidade de se
estabelecer noutro
Estado-Membro40.

Aumento do poder
de compra e da
escolha oferecida

Como resultado de uma maior
confiança dos consumidores,
redução dos obstáculos à

à

Nenhuma alteração em

à

Não havendo

"

Depende da questão de

á

A harmonização tem

                                                                                                                                                                                                                                                   

40 Cfr. 6LWXDomR�GR�PHUFDGR�LQWHUQR�GRV�VHUYLoRV, COM(2002) 441 final, p.8, 16, 62, 65.
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aos consumidores entrada no mercado e à
concorrência dos preços
descrita supra.

relação à situação actual. harmonização é difícil
estabelecer a confiança
necessária ou provocar
uma redução dos custos
relativos ao cumprimento
das normas jurídicas.
Uma legislação mais
parcelar poderia agravar
a situação.

saber se os benefícios
resultantes da
harmonização são
suficientes para
compensar os custos
suplementares que
decorrem da obrigação de
comunicação e das
disposições relativas ao
serviço pós-venda.

como resultado o
desenvolvimento do
comercialização
transfronteiriço e o
crescimento da
concorrência sobre os
preços. Vantagem
específica para os
consumidores dos
pequenos
Estados-Membros ou dos
Estados-Membros
periféricos onde as
empresas podem escolher
não se estabelecerem,
mas podem vender à
distância.

Alterações em
matéria de defesa
dos consumidores

à

Nenhum, subsistem as
lacunas (por exemplo,
serviço pós-venda,
práticas agressivas) e
anomalias actualmente
verificadas.

á

São possíveis melhorias
pontuais, mas a
abordagem baseada na
harmonização mínima
não garante um elevado
nível comum de defesa

á

A legislação estabelece
uma "rede de segurança"
aplicável sempre que
eventuais práticas
desleais não sejam
abrangidas por

á

A legislação estabelece
uma "rede de segurança"
aplicável sempre que
eventuais práticas
desleais não sejam
abrangidas por
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em toda a UE, sendo
inevitáveis lacunas, já
que os mercados se
desenvolvem sem uma
"rede de segurança".

disposições especiais. Na
maior parte dos
Estados-Membros, o
nível global de defesa
permanecerá imutável ou
aumentará,
particularmente no que
diz respeito às práticas
comerciais agressivas e à
tutela relativa à fase
posterior à venda. Os
consumidores também
terão mais facilidade em
compreenderem o
contexto geral.

disposições especiais. Na
maior parte dos
Estados-Membros, o
nível global de defesa
permanecerá imutável ou
aumentará,
particularmente no que
diz respeito às práticas
comerciais agressivas e à
tutela relativa à fase
posterior à venda. Os
consumidores também
terão mais facilidade em
compreenderem o
contexto geral.

,PSDFWR�DPELHQWDO
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Não se espera que a presente proposta tenha qualquer
impacto relevante no ambiente. Não foi identificado
nenhum impacto na atmosfera, na água, no solo ou no
clima, relativamente à biodiversidade, no património
cultural ou na segurança. Eventuais alterações com
pouca relevância nos transportes e nos modelos de
distribuição, devido ao recurso acrescido à venda à
distância e/ou ao consumo mais elevado durante as
viagens dos consumidores ao estrangeiro.

�

Nenhum

�

Nenhum

"

Eventuais alterações com
pouca relevância nos
transportes e nos modelos
de distribuição, devido ao
recurso acrescido à venda
à distância e/ou ao
consumo mais elevado
durante as viagens dos
consumidores ao
estrangeiro.

"

Eventuais alterações com
pouca relevância nos
transportes e nos modelos
de distribuição, devido ao
recurso acrescido à venda
à distância e/ou ao
consumo mais elevado
durante as viagens dos
consumidores ao
estrangeiro.

,PSDFWRV�VRFLDLV

Alteração em
matéria de
informação/sensibili
zação dos
consumidores

A tarefa que consiste a
informar/sensibilizar os
consumidores relativamente
às aquisições transfronteiriças
é mais árdua e mais onerosa
no caso de existirem
diferenças entre as
obrigações.

�

Nenhuma alteração do
complexo SDWFKZRUN de
obrigações divergentes.

à

Esta abordagem
acentuará, em vez de
diminuir, o complexo
SDWFKZRUN de obrigações
divergentes.

á

Esta tarefa será muito
mais fácil, já que se
aplicarão princípios
comuns em toda a UE.

á

Esta tarefa será muito
mais fácil, já que se
aplicarão princípios
comuns em toda a UE.
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2SomR����6WDWXV�TXR

Tal como exposto supra, ficou demonstrado que nos últimos anos, as aquisições
transfronteiriças se mantiveram em níveis reduzidos, apesar da diminuição dos obstáculos
"naturais" ao seu desenvolvimento.

As empresas referiram que a necessidade de respeitarem diversas regulamentações nacionais
em matéria de práticas comerciais constituía um problema muito mais importante do que as
diferenças linguísticas, por exemplo. No caso de manutenção do VWDWXV� TXR, não previam
nenhuma alteração significativa do número das empresas que mantinham actividades
transfronteiriças com os consumidores. Os consumidores consideraram a falta de informação
sobre as disposições em matéria de defesa do consumidor em vigor noutros países da UE
como um obstáculo fundamental, tendo manifestado ainda dúvidas importantes a respeito do
nível de defesa reconhecido noutros países.

Assim, a GFA concluiu que a promoção do comércio transfronteiriço entre empresas e
consumidores (B2C) depende da supressão dos obstáculos de natureza política actualmente
existentes. Resultado que não pode ser alcançado sem alteração da legislação. Além disso, na
perspectiva iminente do alargamento a 25 Estados-Membros, o impacto da fragmentação e da
complexidade no plano regulamentar seria acentuado no caso de não haver qualquer
intervenção.

A opção 1 teria tido um impacto globalmente neutro, o que não teria permitido atingir os
objectivos da Comissão. Assim esta opção foi SRVWHUJDGD.

2So}HV���H����D�DERUGDJHP��HVSHFtILFD��HP�RSRVLomR�j�DERUGDJHP��PLVWD�

• Não foi destacado QHQKXP�LPSDFWR�QHJDWLYR nos consumidores em relação a estas duas
abordagens.

• Em relação ao� LPSDFWR�QR�Q~PHUR�GH�HPSUHVDV�FRP�DFWLYLGDGHV�WUDQVIURQWHLULoDV, as
empresas inquiridas consideraram que a continuação da utilização da abordagem específica
teria um LPSDFWR�QHJDWLYR, reconhecendo um valor duas vezes superior ao HIHLWR�SRVLWLYR
da abordagem mista.

• $PEDV� DV� DERUGDJHQV� SHUPLWHP� DIURQWDU� GLYHUVRV� REVWiFXORV. Todavia, a abordagem
mista não afrontaria os obstáculos que decorrem da dificuldade de intentar uma acção
judicial e do risco acrescido de problemas práticos (no plano da expedição, por exemplo),
ao passo que a abordagem específica não consideraria, DOpP�GLVVR, a falta de informações
sobre as disposições em matéria de defesa dos consumidores em vigor noutros países da
UE.

• A DERUGDJHP� HVSHFtILFD permite afrontar os problemas específicos dos consumidores,
podendo as medidas tomadas DXPHQWDU�D�VXD�FRQILDQoD. No entanto, não é líquido que da
adopção desta abordagem decorra o aumento necessário da confiança dos consumidores
que permita a realização de um mercado interno eficiente entre empresa e consumidores.
Nem do inquérito realizado junto dos Centros Europeus dos Consumidores (CEC) resulta
qualquer apreciação clara deste cenário. Três dos doze CEC previam uma maior
disponibilidade dos consumidores para efectuarem aquisições transfronteiriças, ao passo
que para os outros dois haveria uma menor disponibilidade. Para seis centros, i.e. a
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maioria, não haveria qualquer alteração significativa. ... O inquérito realizado junto de
associações nacionais de empresas apontou existirem RSLQL}HV� GLYHUJHQWHV� TXDQWR� DR
LPSDFWR�QDV�HPSUHVDV. De acordo com o grupo maioritário, o seu impacto nas actividades
transfronteiriças é neutro. Um grupo ligeiramente mais restrito expressou uma posição
pessimista e um grupo ainda mais restrito revelou-se optimista. Contudo, metade dos
inquiridos prevê o aumento dos custos de entrada no mercado, das transacções e de
comercialização associados a directivas especiais. Um grupo de inquiridos menos
numeroso prevê a situação oposta.

• Em comparação com a abordagem específica ou a de manutenção do VWDWXV� TXR, a
DERUGDJHP� PLVWD pode obviamente revelar-se a solução mais eficaz para aumentar a
confiança dos consumidores, requisito prévio para a realização de um mercado interno
eficiente entre empresas e consumidores. É o que resulta do inquérito realizado junto dos
CEC; de acordo com a opinião de todos eles, o cenário C implica uma alteração de
comportamento dos consumidores e uma maior disponibilidade para efectuar aquisições
transfronteiriças. …Uma clara maioria dos inquiridos que responderam ao inquérito
realizado jV�DVVRFLDo}HV�QDFLRQDLV�GH�HPSUHVDV�SUHYr�XPD�GLPLQXLomR�GRV�FXVWRV como
reflexo da inclusão de um princípio geral de lealdade das práticas comerciais numa
directiva-quadro. O apoio parece provir dos que consideram que as possibilidades que
decorrem da nova abordagem em matéria de defesa dos consumidores (que implica a
máxima harmonização e o consequente acréscimo da segurança jurídica, menor
divergência na transposições das directivas comunitárias para as ordens jurídicas nacionais,
bem como a possibilidade de desregulamentação) serão positivas a longo prazo.

Desta avaliação resulta de claramente que D� DERUGDJHP� PLVWD� VHULD� PDLV� HILFD]� TXH� D
DERUGDJHP�HVSHFtILFD para atingir os objectivos apresentados no nº 2 supra. No entanto, as
propostas originais relativas aos códigos de conduta, o serviço pós-venda e a obrigação de
comunicação implicariam custos significativos, que só por si poderiam ter um efeito
dissuasivo em relação às vendas transfronteiriças ou, pelo menos, tornar menos apreciáveis as
vantagens para as empresas e para os consumidores. Dado o exposto supra, o cenário 3 b) foi
considerada a opção mais adequada para atingir os objectivos da Comissão e maximizar os
impactos positivos.

��� &202� 6(52� &21752/$'26� (� $9$/,$'26� 26� 5(68/7$'26� (� 26� ,03$&726� '$

3523267$�$�6(*8,5�¬�$3/,&$d2"

O impacto da directiva em relação aos seus objectivos será avaliado através dos LQGLFDGRUHV
seguintes:

• o YROXPH�GDV�YHQGDV�WUDQVIURQWHLULoDV, tal como resulta dos inquéritos realizados junto
das empresas e dos consumidores. Os Eurobarómetros disponíveis forneceram alguns
primeiros parâmetros de referência;

• o Q~PHUR�GH�HPSUHVDV�H�FRQVXPLGRUHV que participam no comércio transfronteiriço entre
empresas e consumidores;

• o número e a natureza das TXHL[DV� DSUHVHQWDGDV� SRU� FRQVXPLGRUHV a respeito de
profissionais transfronteiriços, assinaladas aos Centros Europeus dos Consumidores
(CEC), membros da rede extrajudicial europeia, bem como às autoridades públicas
nacionais e outras entidades;
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• O número e a natureza dos OLWtJLRV�UHJLVWDGRV�SHODV�DXWRULGDGHV�S~EOLFDV�QDFLRQDLV no
âmbito do regulamento em matéria de cooperação no domínio da defesa dos consumidores
;

• o número e a natureza dos SURFHVVRV� LQWHQWDGRV� QR� 7-&( sobre a interpretação da
directiva-quadro.

A Comissão acompanhará cuidadosamente o processo de WUDQVSRVLomR, em especial no que se
refere à notificação das disposições nacionais, de modo a garantir que os objectivos
estabelecidos na proposta sejam alcançados quando esta for aplicada na ordem jurídica
nacional. Após esta fase, a Comissão aplicará os métodos vigentes para garantir a DSOLFDomR
FRHUHQWH da directiva-quadro, através do acompanhamento das queixas apresentadas por
profissionais à Comissão e a sistemas como a rede SOLVIT. A Comissão controlará
igualmente a aplicação da directiva-quadro nos tribunais nacionais, através dos relatórios
transmitidos pelos Estados-Membros, e acompanhará todos os processos intentados no TJCE.

A proposta de UHJXODPHQWR�UHODWLYR�j�FRRSHUDomR�HP�PDWpULD�GH�DSOLFDomR�GD�OHJLVODomR
no domínio da defesa dos consumidores estabelece de forma pormenorizada as condições em
que as autoridades públicas poderão controlar o cumprimento da directiva-quadro pelos
profissionais, tanto ao nível transfronteiriço como ao nível nacional. Os SURFHGLPHQWRV
SUHYLVWRV�HP�PDWpULD�GH�UHODWyULRV�H�GH�WURFD�GH�LQIRUPDo}HV asseguram um sistema que
permite controlar as queixas apresentadas contra os profissionais às autoridades públicas, bem
como a evolução verificada no que respeita ao cumprimento das normas jurídicas.

Também os UHODWyULRV�GRV�&HQWURV�(XURSHXV�GRV�&RQVXPLGRUHV�H�GRV�PHPEURV�GD�UHGH
((-�QHW constituirão uma importantes fonte informativa de verificação dos níveis de
cumprimento da directiva-quadro.

A fim de avaliar o efeito da proposta sobre o comércio transfronteiriço, a Comissão repetirá
os LQTXpULWRV realizados junto das empresas e dos consumidores, que tinham como função
medir o QtYHO�DOFDQoDGR�SHOD�DFWLYLGDGH�GH�FRPHUFLDOL]DomR�H�GH�YHQGDV�WUDQVIURQWHLULoDV
na perspectiva das empresas e dos consumidores. Os inquéritos e as estatísticas recolhidas
possibilitarão uma avaliação do impacto em conformidade com os indicadores mencionados
supra.

Baseando-se nos resultados deste importante programa de controlo, a Comissão, no momento
oportuno, apresentará um UHODWyULR� DR� &RQVHOKR� H� DR� 3DUODPHQWR sobre a aplicação da
directiva-quadro. Sempre que necessário, estes relatórios serão elaborados de acordo com os
resultados das pesquisas em matéria económica e jurídica.

���&2168/7$�'$6�3$57(6�,17(5(66$'$6

����3URFHVVR�GH�FRQVXOWD

A presente proposta é o resultado de uma ampla consulta sem precedentes no domínio da
defesa dos consumidores, que inclui:
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• dois GRFXPHQWRV� GH� FRQVXOWD� onde se solicita que sejam apresentadas observações (o
Livro verde e a comunicação de acompanhamento); no segundo documento é apresentada a
estrutura de uma directiva para que possam ser recolhidos comentários41;

• XP�GHEDWH�QR�3DUODPHQWR�(XURSHX com base nestes dois documentos de consulta;

• uma discussão no âmbito de UHXQL}HV�PLQLVWHULDLV�LQIRUPDLV na Suécia e na Grécia;

• uma audição de XP�GLD sobre o Livro Verde e um ZRUNVKRS de dois dias após a recepção
das observações à comunicação de acompanhamento42;

• um grupo de SHULWRV�GRV�(VWDGRV�0HPEURV que trocaram informações relativas à situação
actual nos Estados-Membros;

• numerosas reuniões informais, bilaterais e outras;

• LQTXpULWRV�HIHFWXDGRV�HP�UHVSRVWD�D�SHGLGRV�HVSHFLDLV junto de consumidores, empresas,
associações de empresas e dos Centros Europeus dos Consumidores (CEC).

As observações, objecto de uma DYDOLDomR� LQWHUQD por tema (por exemplo, abordagem
específica em oposição a abordagem mista, país de origem, práticas pós-venda), foram
posteriormente consideradas quando da elaboração de cada aspecto da proposta. Antes de
tomar qualquer decisão definitiva, transmitimos LQIRUPDo}HV relativas à consulta da
FRPXQLFDomR�GH�DFRPSDQKDPHQWR sobre o Livro Verde e, no ZRUNVKRS que se realizou em
Janeiro de 2003, a respeito da segunda fase de consulta.

Todo este material, o conjunto das observações transmitidas no âmbito da consulta e a
avaliação de impacto ex-ante realizada pela GFA podem ser consultados no sítio Internet da
Comissão.

����2EMHFWR�GD�FRQVXOWD

Durante o processo de consulta, os interessados IRUDP� H[SUHVVDPHQWH� FRQYLGDGRV� D
SURQXQFLDU�VH sobre os elementos seguintes:

• a natureza e o impacto GRV�REVWiFXORV�DR�PHUFDGR�LQWHUQR;

• as vantagens e os inconvenientes das DERUGDJHQV� HVSHFtILFDV� H�PLVWDV e os respectivos
impactos prováveis;

• o FRQWH~GR� GHWDOKDGR� GH� XPD� GLUHFWLYD�TXDGUR que remete para a abordagem mista,
com base no delineado na comunicação de acompanhamento.

A finalidade da FRPXQLFDomR� GH� DFRPSDQKDPHQWR era recolher opiniões pormenorizadas
sobre o conteúdo de uma directiva-quadro. Assim, é difícil resumir as observações e os
contributos apresentados. Regra geral, as reacções foram positivas e as críticas construtivas. A
maior parte dos interessados, incluindo os governos nacionais, subscreve firmemente os
objectivos da directiva-quadro proposta.

                                                
41 Foram recebidas 169 respostas ao livro Verde e 113 à comunicação de acompanhamento.
42 Em que participaram 225 e 150 interessados, respectivamente.
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Subsistiam dúvidas em certos meios quanto à questão de saber se é possível alcançar os
objectivos estabelecidos através de uma directiva-quadro. Os inquiridos solicitaram que a
proposta fosse acompanhada de uma avaliação de impacto detalhada e de outros elementos
que demonstrassem a necessidade de tal abordagem.

No entanto, de acordo com a finalidade da comunicação de acompanhamento, a maior parte
das observações teve sobretudo em consideração o conteúdo substancial da directiva-quadro;
foram trazidas à colação várias TXHVW}HV�IXQGDPHQWDLV�

• o nível de harmonização pretendido;

• O kPELWR�GH�DSOLFDomR da directiva;

• a necessidade de XPD�DSOLFDomR�HIHFWLYD; e

• a LQWHUDFomR� entre a directiva-quadro proposta e as outras directivas e propostas
legislativas existentes, em especial a proposta de regulamento relativo às� SURPRo}HV�GH
YHQGDV.

Em termos gerais a SULQFLSDO�SUHRFXSDomR�GDV�HPSUHVDV era excluir as disposições relativas
ao serviço pós-venda e ao tratamento das queixas, tendo muitas delas referido o risco de uma
proibição geral poder criar insegurança jurídica, salvo no caso de se basear em normas
substantivas. As DVVRFLDo}HV� GH� FRQVXPLGRUHV pretendiam que a proposta incluísse os
princípios do reconhecimento mútuo e do país de origem. Houve quem considerasse ser
necessário garantir que a harmonização não provocasse uma redução do nível de defesa de
que alguns consumidores beneficiam actualmente nos Estados-Membros. Mas a maior parte
congratulou-se, ainda que por vezes expressando algumas reservas, com as propostas relativas
à participação dos interessados e ao desenvolvimento do papel atribuído aos códigos de
conduta. As empresas manifestaram uma posição aparentemente mais confiante em relação ao
Livro Verde quantos aos benefícios reais decorrentes de um elevado nível de defesa dos
consumidores e da confiança acrescida por parte dos consumidores.

����,QFLGrQFLD�GD�FRQVXOWD�GRV�LQTXLULGRV�QD�SURSRVWD

Em resumo, a escolha da abordagem global teve em conta o amplo consenso obtido pelos
objectivos identificados para a directiva-quadro e pela reforma realizada de acordo com a
abordagem "mista" baseada numa directiva-quadro, e não simplesmente de acordo com a
abordagem "específica" que consiste em legislar quando um problema se coloca. As
observações apresentadas pelos interessados foram igualmente tomadas em consideração no
que diz respeito ao conteúdo específico da proposta de directiva-quadro. Em determinados
domínios, tal como a extensão do âmbito de aplicação da proposta às empresas na qualidade
de compradores ou à "concorrência desleal", que foi objecto de análise no ponto infra
consagrado às estratégias políticas, decidiu-se, após uma oportuna reflexão, manter a
abordagem inicialmente apresentada. Em contrapartida, noutros domínios fundamentais,
nomeadamente, no que se refere aos serviços pós-venda, à obrigação de comunicação e aos
códigos de conduta, analisados supra, a abordagem inicial foi significativamente alterada à luz
das observações dos inquiridos.
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����'HILQLomR�GD�SURSRVWD�ILQDO

Em resumo, na sequência da consulta e da análise iniciais, foi decidido que era necessário
legislar a nível comunitário para atingir os objectivos. Foram, então, analisadas duas
abordagens, tendo sido escolhida a abordagem "mista" em vez da "específica" após uma
consulta e uma análise complementares sobre a probabilidade de serem alcançados os
objectivos. O conteúdo preciso da proposta de directiva-quadro, que constitui a pedra angular
da abordagem "mista", foi aperfeiçoado, tendo sido efectuados alguns ajustamentos para
aumentar os impactos positivos e reduzir tanto quanto possível os impactos negativos, por
exemplo, através da alteração da abordagem em matéria de serviços pós-venda, da obrigação
de comunicação e dos códigos de conduta.

Em resumo, a SURSRVWD�ILQDO

• assegura uma harmonização�FRPSOHWD com um elevado nível comum de defesa no qual os
consumidores podem ter confiança;

• estabelece condições DSOLFiYHLV� j� HVFDOD� FRPXQLWiULD� SDUD� LGHQWLILFDU� RV
�FRPSRUWDPHQWRV� GHVOHDLV�, em substituição das cláusulas gerais divergentes
actualmente em vigor;

• garante VHJXUDQoD�MXUtGLFD através de uma FOiXVXOD�GH�PHUFDGR�LQWHUQR, de FDWHJRULDV
GH�SUiWLFDV�GHVOHDLV e de uma lista negra de práticas proibidas;

• atribui um papel para os FyGLJRV�GH�FRQGXWD, a fim de maximizar o impacto positivo da
convergência jurídica.

Assim, os principais elementos da proposta final são os seguintes:

• Uma �SURLELomR� JHUDO� relativa a práticas desleais, que enuncia as
condições - nomeadamente uma alteração substancial do comportamento económico dos
consumidores - que permitem determinar se uma prática comercial é desleal, e estabelece
como consumidor de referência o FRQVXPLGRU�PpGLR tal como foi definido pelo TJCE,
salvo nos casos em que se visa um grupo específico de consumidores.

Trata-se do elemento essencial da proposta. 6XSULPH� RV� REVWiFXORV relativos aos
ordenamentos jurídicos nacionais, substituindo as cláusulas gerais e princípios jurídicos
divergentes actualmente em vigor por um único critério de avaliação do carácter desleal de
uma prática. 3URWHJH� RV� FRQVXPLGRUHV, ao fazer do impacto económico que uma prática
tenha sobre eles um elemento essencial para avaliar a deslealdade de uma prática.

Reflecte o SULQFtSLR� GH� SURSRUFLRQDOLGDGH, ao definir quais as práticas GHVOHDLV e, por
conseguinte, problemáticas, em vez de tentar impor normas afirmativas em relação à lealdade
das práticas, ao garantir a consideração do impacto sobre o consumidor médio, e não sobre o
consumidor mais fraco possível, salvo no caso de se visar directamente um determinado
grupo. e ao precisar que uma prática é desleal apenas se tiver um efeito "relevante" no
comportamento dos consumidores, ou seja suficientemente importante para influenciar a sua
decisão no que diz respeito a um produto.
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• Uma "FOiXVXOD�GH�PHUFDGR interno" que instaura o reconhecimento mútuo com base na
legislação do país de estabelecimento do profissional, para efeitos de segurança e de
clareza.

A directiva consagra princípios que asseguram aos consumidores um elevado nível comum de
defesa. De acordo com os requisitos relativos a uma PHOKRU�UHJXODPHQWDomR, não estabelece
pormenorizadamente a forma como tais princípios deveriam ser aplicados num determinado
sector, deixando aos Estados-Membros a possibilidade de o fazer. No caso de um
Estado-Membro utilizar esta possibilidade, as normas serão aplicáveis aos profissionais
estabelecidos no seu território, mas não poderão ser impostas a outros profissionais que
pretendam estabelecer-se neste Estado-Membro. Isto não levantará qualquer problema quanto
à defesa dos consumidores, porque serão aplicados os mesmos parâmetros elevados em todos
os Estados-Membros, mas UHGX]LUi�RV�FXVWRV�SDUD�DV�HPSUHVDV que, para venderem em toda
a UE, apenas deverão conformar-se com as disposições nacionais do seu próprio país.

• Algumas "cDWHJRULDV� GH� SUiWLFDV� GHVOHDLV" específicas destinadas a precisar alguns
domínios fundamentais (por exemplo, práticas enganosas, práticas agressivas, obrigação de
comunicação, serviço pós-venda) e uma OLVWD�QHJUD�GH�SUiWLFDV�SURLELGDV, para garantir a
clareza e uma defesa efectiva aos consumidores.

Destas categorias, que desenvolvem os principais tipos de práticas desleais, decorre uma
maior VHJXUDQoD�MXUtGLFD; a sua combinação com a SURLELomR�JHUDO e a lista negra fornece
mais orientações jurídicas que qualquer regulamentação geral nacional vigente em matéria de
práticas comerciais.

• A OLVWD�QHJUD permite que sejam totalmente proibidas as práticas comerciais consideradas
desleais em qualquer caso. Isto IDFLOLWDUi� D� GHIHVD� GRV� FRQVXPLGRUHV e, dado que se
aplicará apenas uma lista em toda a UE, DXPHQWDUi�D�VHJXUDQoD�MXUtGLFD�das empresas e
dos consumidores.

Tal como foi referido supra, seria impossível atingir os objectivos da presente proposta sem
uma intervenção legislativa, a directiva será aplicada como é habitual, i.e. através de
disposições legislativas aprovadas pelos Estados-Membros. Os códigos de conduta não são de
modo nenhum necessários para conferir efeito às disposições legais.

A directiva não prevê nenhuma obrigação relativa à elaboração de códigos de conduta a nível
comunitário ou do seu carácter vinculativo para os profissionais. No entanto, a elaboração de
códigos ao nível comunitário teria os impactos positivos seguintes: favorecer a convergência
das práticas comerciais e de uma visão comum do conceito de diligência profissional; ajudar
as PME, em especial, a compreender como podem quotidianamente cumprir os requisitos
estabelecidos pela directiva; e, por fim, associar os interessados aos esforços que visam
aplicar a proposta de maneira efectiva.

����4XH�DOWHUQDWLYDV�PDLV�DPELFLRVDV�IRUDP�UHMHLWDGDV"

A proposta teria podido ser PDLV�DPELFLRVD de quatro maneiras, tendo cada uma delas sido
UHMHLWDGD.

• +DUPRQL]DU�DV�OHJLVODo}HV�HP�PDWpULD�GH�FRQWUDWRV�GH�FRQVXPR� além das relativas às
práticas comerciais.
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Com efeito, as diferenças de legislação no âmbito dos contratos de consumo geram
igualmente obstáculos ao mercado interno. Contudo, tentar tratar os dois aspectos no âmbito
de um único projecto, seria uma hipótese LPSRVVtYHO�GH�JHULU, dada a extensão da legislação
relativa aos contratos de consumo e das repercussões sobre outros aspectos ligados ao direito
dos contratos. Consequentemente, estes problemas VHUmR�WUDWDGRV�QRXWUD�VHGH. A Comissão
publicou recentemente uma comunicação sobre questões gerais relativas ao direito dos
contratos43. Da estratégia da Comissão em matéria de política de defesa do consumidor para o
período 2002-2006 resulta o compromisso da Comissão quanto ao reexame do conjunto do
acervo vigente, incluindo o que se refere às disposições relativas ao direito dos contratos, em
ordem à supressão dos obstáculos ao mercado interno que ainda subsistem.

• Incluir no âmbito de aplicação da proposta DV�HPSUHVDV�QR�GHVHPSHQKR�GR�VHX�SDSHO�GH
DGTXLUHQWHV.

Para as associações de pequenas empresas deveria ser atribuída a mesma protecção às PME
que aos consumidores. Ainda que, em certos casos, a situação de um trabalhador
independente possa estar próxima da de um consumidor, esta opção foi rejeitada. Em primeiro
lugar porque o WUDWDGR�SUHYr�GLVSRVLo}HV�HVSHFLDLV�SDUD�D�GHIHVD�GRV�FRQVXPLGRUHV, e não
para a defesa das empresas e, em segundo lugar, porque as relações comerciais entre empresas
são intrinsecamente mais próximas que as entre empresas e consumidores.
Consequentemente, regra geral, DV� HPSUHVDV� WrP� XPD�PHQRU� QHFHVVLGDGH� GH� SURWHFomR.
Em terceiro lugar, DLQGD�QmR� p� SRVVtYHO� GHILQLU� VDWLVIDWRULDPHQWH e incluir os casos mais
merecedores de tutela respeitantes a empresas de pequena dimensão.

• 5HJXODU�TXDOTXHU�IRUPD�GH��FRQFRUUrQFLD�GHVOHDO�, de acordo com o modelo em vigor
em alguns Estados-Membros.

Isto implicaria que se considerassem SUiWLFDV�FRPHUFLDLV�TXH�QmR�OHVDP�RV�FRQVXPLGRUHV,
como a imitação servil, a denigração e a violação de outras leis. De acordo com a análise
aprofundada destas disposições, conclui-se que estas não FRQVWLWXHP�REVWiFXORV�LPSRUWDQWHV
DR�PHUFDGR� LQWHUQR, não requerendo uma harmonização e não sendo significativas de um
ponto de vista estatístico. Além disso, a sua inclusão enfraqueceria e ocultaria o núcleo da
proposta, que é claramente a defesa dos consumidores.

����4XDLV�IRUDP�DV�HVWUDWpJLDV�SROtWLFDV�DOFDQoDGDV"

Para alcançar a decisão final foram necessários três FRPSURPLVVRV importantes.

• Escolha do FRQVXPLGRU�GH�UHIHUrQFLD

O compromisso mais importante da proposta diz respeito ao equilíbrio que a proposta deverá
encontrar entre a defesa do consumidor e a liberdade das empresas relativamente ao
consumidor de referência utilizado para determinar se é uma prática desleal. Em alguns
Estados-Membros, a referência para apreciar o carácter enganoso de uma publicidade é um
consumidor mais ingénuo que a média; no entanto, na maior parte dos Estados-Membros a
referência é o consumidor médio.

É evidente que nem todos os consumidores são consumidores médios. É pois necessário
encontrar um equilíbrio entre a necessidade de proteger aos consumidores mais vulneráveis e

                                                
43 COM (2003) 68 final.
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a liberdade de as empresas presumirem existir um determinado grau de compreensão das suas
práticas comerciais. Para encontrar este equilíbrio, a proposta remete para a noção de
consumidor médio do TJCE como referência principal. Contudo, esta regra geral é
reequilibrada pela modulação deste critério sempre que um profissional se dirija a um
determinado grupo de consumidores. Quer se trate de crianças, quer de cientistas espaciais, a
referência dever ser feita a uma pessoa média deste grupo. Deste modo, a referência assumida
é mais precisa do que a referência geral que existe actualmente em cada Estado-Membro;
assegura-se a liberdade comercial, mas, ao mesmo tempo, protege-se os indivíduos mais
vulneráveis. De maneira análoga, quando o grupo de consumidores em causa for superior à
média, a referência é colocada a um nível mais baixo.

• ,QIRUPDo}HV prestadas aos consumidores pelos profissionais.

Assegurar que os consumidores recebem as informações de que têm necessidade é essencial
para lhes permitir tomar uma decisão e efectuar uma escolha eficaz. Todavia, os profissionais,
em especial as pequenas empresas, não estão em condições de prestarem informações
ilimitadas aos consumidores. Pode mesmo acontecer que estes sejam submersos por um nível
de informação excessiva. Por conseguinte, a proposta visa apenas as informações essenciais.

Tal como foi explicado supra, a comunicação de acompanhamento propôs que se criasse uma
obrigação de divulgação de carácter positivo e sem carácter pré-definido. A actual proposta
limita-se, antes, a uma lista de informações que devem ser fornecidas no contexto de uma
proposta de aquisição, a fim de ser evitada qualquer omissão enganosa. Além disso, a
proposta indica claramente que o profissional não é obrigado a nenhum esforço suplementar
sempre que o consumidor possa obter tais informações do contexto. Assim, é estabelecido um
equilíbrio entre o direito do consumidor à informação, nos termos do artigo 153º do Tratado, e
a necessidade de evitar a sobrecarga das empresas e dos consumidores.

• 1tYHO�GH�GHWDOKH da legislação

Em alguns Estados-Membros, a legislação neste domínio limita-se a uma cláusula geral.
Outras regras decorrem quer da jurisprudência, quer de orientações e de códigos de conduta.
Por outro lado, são em número infinito as práticas comerciais que poderiam ser objecto de
uma regra específica. Deve, por isso, ser encontrado um equilíbrio entre as exigências de
segurança jurídica, considerando-se, no entanto, a necessidade de se evitar uma legislação
excessivamente complexa e rígida. Para garantir uma convergência completa, a proposta não
se limita a prever uma� SURLELomR� JHUDO. As categorias de práticas desleais e a lista negra
asseguram uma maior segurança e clareza. Os profissionais têm ainda a possibilidade de se
comprometerem a respeitar as práticas definidas de maneira mais precisa, através da
elaboração de códigos de conduta.

����&RQFOXVmR

A Comissão concluiu existirem HOHPHQWRV� VXILFLHQWHV� SDUD� MXVWLILFDU� D� DSUHVHQWDomR de
uma proposta neste momento. Fica demonstrado que:

• existem REVWiFXORV�DR�PHUFDGR�LQWHUQR, que decorrem de práticas comerciais desleais e
da sua regulamentação;

• estes obstáculos causam SUREOHPDV�UHDLV�jV�HPSUHVDV�H�DRV�FRQVXPLGRUHV e continuarão
a causá-los, ainda que sejam suprimidos outros obstáculos ao mercado interno; e
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• a DERUGDJHP� HVFROKLGD constitui um meio HILFD] para atingir o duplo objectivo que
consiste em reduzir os elementos dissuasivos para as empresas e a desconfiança dos
consumidores GH�DFRUGR�FRP�RV�UHTXLVLWRV�GH�XPD�PHOKRU�UHJXODPHQWDomR.

Uma SURSRVWD�FRQH[D de UHJXODPHQWR�UHODWLYR�j�FRRSHUDomR�DGPLQLVWUDWLYD aumentará os
impactos positivos da directiva-quadro, que, por sua vez, facilitará a realização do potencial
da referida proposta, fornecendo às instâncias responsáveis pela aplicação das leis um quadro
jurídico comum simplificado.


