
SEC(1999) 1800 final

Relatório sobre a aplicação
da Directiva 90/314/CEE relativa às viagens
organizadas, férias organizadas e circuitos

organizados na legislação nacional dos
Estados-Membros da CE



-2-

1. OBSERVAÇÕES DE CARÁCTER GERAL SOBRE A APLICAÇÃO DA
DIRECTIVA VIAGENS ORGANIZADAS .............................................................5

1.1. A transposição da directiva na legislação nacional dos
Estados-Membros...........................................................................................6

1.2. Pontos a debater relativamente à interpretação da directiva .............................8

1.2.1. O âmbito de aplicação da directiva.....................................................8

1.2.2. Responsabilidade.............................................................................10

1.3. Outros pontos para debate relativos ao desenvolvimento futuro da
protecção do consumidor no sector do turismo .............................................11

1.3.1. As viagens organizadas não abrangidas pela Directiva relativa
a viagens organizadas - o âmbito de aplicação da directiva
deve ser alargado? ...........................................................................11

1.3.2. Disposições aplicáveis em caso de rescisão contratual
injustificada por parte do consumidor: .............................................11

1.3.3. Protecção do consumidor no campo da aviação civil:.......................12

1.3.4. e no campo dos transportes públicos................................................12

1.3.5. A venda de viagens organizadas através de comércio
electrónico ......................................................................................12

1.4. A questão das cláusulas contratuais abusivas nos contratos relativos a
viagens organizadas ......................................................................................13

2. GARANTIAS EM CASO DE INSOLVÊNCIA OU DE FALÊNCIA DO
OPERADOR/AGÊNCIA (ARTIGO 7º DA DIRECTIVA 90/314/CEE) .................14

2.1. Pontos de referência para a interpretação do artigo 7º da Directiva
90/314/CEE..................................................................................................14

2.1.1. Redacção do artigo 7º .....................................................................14

2.1.2. Interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias ........................................................................................15

2.1.2.1. O caso Dillenkofer: ..........................................................15

2.1.2.2. O caso VKI vs Österreichische Kreditversicherung...........16

2.1.2.3. O caso Rechberger...........................................................17

2.1.2.4. O caso Ambry..................................................................19



-3-

2.2. Princípios relativos à aplicação das garantias referentes a viagens..................20

ANEXO I
Instrumentos legais adoptados pelos Estados-Membros para transposição da
Directiva 90/314/CEE, correspondentes processos por infracção e acórdãos do Tribunal
de Justiça das Comunidades Europeias.

ANEXO II
Breve resumo da legislação nacional de transposição do artigo 7º da

Directiva 90/314/CEE



-4-

INTRODUÇÃO

Nove anos após a adopção e sete anos após a entrada em vigor da Directiva 90/314/CEE
relativa às viagens organizadas, férias organizadas e circuitos organizados1 a Comissão
apresenta o presente relatório com o objectivo de:

– informar em relação às medidas tomadas pelos Estados-Membros para transpor a
referida directiva,

– identificar os problemas ocorridos e

– incentivar o debate para que possa, eventualmente, existir uma melhor aplicação
prática.

De acordo com os referidos objectivos, a primeira parte do presente relatório constitui
um breve resumo das medidas de transposição adoptadas pelos Estados-Membros e
quando necessário, dos inerentes processos por infracção. Tal constitui a base para a
identificação de alguns problemas que deverão ser debatidos.

No Anexo I figura uma lista completa de medidas nacionais de aplicação e de processos
por infracção, assim como a enumeração dos acórdãos do Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias relativos à Directiva 90/314/CEE.

A segunda parte do presente relatório é dedicada à transposição e aplicação do artigo 7º
da directiva, que, entre todas as disposições da directiva, é aquela que possibilita uma
maior latitude em termos de interpretação, tendo, por esse motivo, sido transposta de
forma muito diferente nos vários Estados-Membros. O Tribunal de Justiça das
Comunidades Europeias proferiu uma série de acórdãos relativos ao artigo 7º da directiva
que a seguir são analisados. Além disso, são formuladas propostas quanto à interpretação
do referido artigo.

No Anexo II são feitos breves comentários no que diz respeito aos textos legais que
transpõem o artigo 7º.

A Comissão convida os Governos dos Estados-Membros, assim como todos os
interessados, a enviar os seus comentários sobre o presente relatório, até 30 de Abril de
2000, para o seguinte endereço:

Comissão Europeia
Direcção-Geral Saúde e Protecção do Consumidor
Unidade C/2
200, Rue de la Loi
B-1049 Bruxelles
Belgique

                                               

1 JO L 158 de 13 de Junho de 1990, página 159
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1. OBSERVAÇÕES DE CARÁCTER GERAL SOBRE A APLICAÇÃO DA DIRECTIVA
VIAGENS ORGANIZADAS

O objectivo fundamental da directiva relativa às viagens organizadas consiste em
estabelecer regras mínimas relativas à informação prestada ao consumidor, requisitos
formais referentes a contratos de viagens organizadas, normas obrigatórias aplicáveis
às obrigações contratuais (cancelamento, alteração, responsabilidade civil dos
operadores das viagens organizadas ou agências, etc.) e alcançar uma protecção
efectiva dos consumidores em caso de insolvência ou falência do operador da viagem
organizada:

Informação do consumidor:

A informação não deve ser enganosa (Artigo 3º, nº 1)

Informação mínima incluída na brochura – a brochura vincula o operador/agência (Artigo
3º, nº 2)

Informação mínima prestada ao consumidor (necessidade de visto, horários, representação
local, etc.) (Artigo 4º, nº 1)

Lei contratual:

Requisitos mínimos de forma e informação mínima que devem integrar o contrato (Artigo
4º, nº 2)

A transferência da reserva da viagem organizada deve ser possível (Artigo 4º, nº 3)

Salvo circunstâncias especiais, não pode haver alteração de preços (Artigo 4º, nº 4)

Em caso de alteração do contrato, o consumidor deve ter direito a rescindi-lo e a receber
uma compensação relativa ao incumprimento contratual ou aceitar uma viagem de
substituição (Artigo 4º, nº 5)

No caso de ocorrerem problemas graves após a partida: disposições alternativas ou meio de
transporte para o local de partida (Artigo 4º, nº 7)

Responsabilidade:

Operador/agência responsáveis pela correcta execução do contrato e pelos danos
(Artigo 5º)

Em caso de reclamação, o operador deve dar provas de diligência para encontrar a solução
adequada (Artigo 6º)

Garantias em caso de insolvência:

Deve ser assegurado o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento em caso de
insolvência ou de falência(Artigo 7º)
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1.1. A transposição da directiva na legislação nacional dos Estados-Membros

Actualmente, todos os Estados-Membros efectuaram a transposição completa
da directiva, com excepção de Itália, onde o Fundo de Garantia de Viagem,
que deve integrar os meios de garantia previstos pelo artigo 7º da directiva,
ainda não foi constituído.

As leis adoptadas pelos Estados-Membros para dar cumprimento à directiva
foram minunciosamente analisadas pela Comissão. A este propósito, deve
notar-se que muitas das disposições da directiva permitem uma margem de
interpretação bastante aos legisladores nacionais. Por este motivo, os
diversos Estados-Membros ao transporem a directiva (e a nível da protecção
dos interesses económicos dos consumidores) adoptaram abordagens que
diferem consideravelmente. Contudo, são raros os casos em que a Comissão
observou que a directiva não foi correctamente transposta para a legislação
nacional de um Estado-Membro.

Embora várias disposições da directiva possam considerar-se imprecisas,
limitamo-nos a dar alguns exemplos que ilustram os potenciais problemas:

– O problema global do âmbito de aplicação da directiva, tal como
está previsto no artigo 2º: qual o significado de “combinação prévia”? As
viagens por medida não estão incluídas? Na definição de operador de
viagens, como deve ser compreendido “de forma não ocasional”? Qual é o
sentido de “outros serviços turísticos não subsidiados do transporte ou do
alojamento que representem uma parte significativa da viagem
organizada”? Os Estados-Membros incluíram as referidas definições na
respectiva legislação nacional2, seguindo, assim, a directiva, mas, ao
mesmo tempo, transferindo o problema de interpretação do nível
supranacional para o plano nacional.

– O artigo 4º, nº 3, da directiva estabelece: “caso se veja impedido de
participar na viagem organizada, o consumidor pode ceder a sua reserva a
uma pessoa que preencha todas as condições requeridas para a viagem
organizada, após ter comunicado o facto ao operador ou à agência num
prazo razoável antes da data de partida.” A maior parte dos
Estados-Membros não previram na respectiva legislação uma definição do
que pode ser considerado “num prazo razoável3. Alguns
Estados-Membros previram o prazo de alguns dias antes da partida4 O

                                               

2 Por exemplo, a Suécia, lei relativa a viagens organizadas, artigo 2º (SFS 1992:1672) e Dinamarca,
capítulo 2º da Lei 472 de 30 de Junho de 1993; a Alemanha (artigo 651º do BGB) não estabelece
nenhuma definição de viagem organizada na acepção da directiva.

3 Por exemplo, a Áustria, § 31c (3) Konsumentenschutzgesetz, Sweden § 10 Package Tours Act (SFS
1992:1672)

4 Por exemplo, Itália, no artigo 10º do Decreto Legislativo 111/1995, estabelece o prazo de 4 dias úteis
antes da partida; a Alemanha (artigo 65º, nº 1, alínea b) do BGB) prevê inclusive que a viagem pode
ser transferida a qualquer momento antes da partida.
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Luxemburgo prevê um prazo de três semanas5, devido a uma intervenção
da Comissão o Gão-Ducado pretende modificar esta disposição no sentido
de passar a prever "num prazo razoável"6.

– O artigo 5º nº 2, da directiva estabelece na sua última frase: “No
que diz respeito aos danos não corporais resultantes da não execução ou
da incorrecta execução das prestações inerentes à viagem organizada, os
Estados-Membros podem admitir que a indemnização seja limitada por
força do contrato. Essa limitação não deve ultrapassar os limites do
razoável.” Aqui, mais uma vez, os pontos de vista diferem
consideravelmente em relação à limitação que não ultrapasse “ os limites
do razoável”. Enquanto alguns Estados-Membros não transpuseram a
disposição (aqueles que aplicam as regras gerais das respectivas leis sobre
responsabilidade civil)7 ou retomaram a disposição da directiva, outros
estabeleceram disposições mais pormenorizadas8. A Comissão,
responsável pelo controlo de aplicação da directiva, considerará, por seu
lado, não razoável uma disposição que limite ou exclua a responsabilidade
do operador/agência em casos de negligência grosseira; esta política
parece estar de acordo com as regras gerais do direito relativo à
responsabilidade civil em todos os Estados-Membros.9

– O artigo 6º da directiva estabelece: “Em caso de reclamação, o
operador e/ou a agência com o seu representante local, caso exista, devem
dar provas de diligência para encontrar as soluções adequadas.” Esta

                                               

5 Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information préalable et les
dispositions du contrat relatifs aux voyages, Art 3, par 15

6 Esta nova legislação ainda não foi adoptada.

7 Por exemplo, a Áustria, Suécia e Dinamarca.

8 A Irlanda, Statutory Instrument 1995 N° 235, Regulation 20 (4)(b) estabelece que o operador não
pode limitar a sua responsabilidade, a menos de a) no caso de um adulto, um valor igual ao dobro do
preço da viagem organizada com tudo incluído, a ser pago ao adulto em questão e b) no caso de um
menor, um valor igual ao preço da viagem organizada com tudo incluído, a ser pago ao menor em
questão (“the organiser may not limit liability to less than (a) in the case of an adult an amount equal
to double the inclusive price of the package to the adult concerned, and (b) in the case of a minor an
amount equal to the inclusive price of the package to the minor concerned”). Em Itália é estabelecido
um limite mínimo de acordo com o artigo 13º da CCV (Convenção internacional relativa aos
contratos de viagem, assinada em Bruxelas, em 23 de Abril de 1970). Na Alemanha, a
responsibilidade pode ser limitada ao triplo do valor da viagem organizada (c.f. § 651h Abs 1 BGB).
Em Portugal, a responsabilidade pode ser limitada ao quintuplo do preço da viagem organizada (c.f.
Decreto-Lei 209/97, artigo 40, nº5)

9 Contudo, estas disposições gerais do direito relativo à responsabilidade civil, que são de importância
decisiva para a aplicação da directiva, não foram notificadas pelos Estados-Membros à Comissão.
Qualquer imprecisão na aplicação deste aspecto da directiva, se tal se verificar, apenas pode ser
revelado pelas queixas individuais apresentadas à Comissão. Até ao momento, a Comissão não
recebeu nenhuma queixa que permita concluir que haja uma limitação não razoável da
responsabilidade de acordo com a legislação nacional de um Estado-Membro. De qualquer forma,
qualquer limitação deste tipo poderia ser avaliada nos termos da legislação nacional que transpõe a
Directiva 93/13/CEE relativa a cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores.
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disposição é, obviamente, extremamente vaga: não estabelece nenhuma
obrigação de o operador/agência possuir uma representação local à qual
os consumidores possam apresentar as respectivas queixas, não
determinando também o que se entende por “soluções adequadas”. Por
exemplo, se para um operador a reclamação não for “razoável”, este
poderá considerar “adequado” não empreender nenhuma outra acção.
Além disso, o operador e/ou a agência "devem dar provas de diligência
para encontrar as soluções adequadas", mas não a encontrá-las de facto.
Deste modo, não é difícil compreender que alguns Estados-Membros10

não tenham transposto explicitamente esta disposição, enquanto outros
adoptaram disposições que diferem consideravelmente da directiva.11

– Por último, dados os problemas interpretativos decorrentes do
artigo 7º da directiva serem tão importantes, foi necessário dedicar uma
secção deste relatório a este assunto tão complexo.

1.2. Pontos a debater relativamente à interpretação da directiva

Como pode verificar-se pelo já referido, o controlo da transposição não só
revelou algumas imprecisões nas medidas nacionais de transposição
adoptadas pelos Estados-Membros como também algumas fraquezas em
relação à própria directiva.

Por este motivo, a Comissão gostaria de propor uma maior reflexão a todos
os Governos dos Estados-Membros e a todas as partes interessadas em
relação aos seguintes pontos que podem, afinal, levar a uma interpretação
comum da directiva. Se necessário, devem ser também consideradas
alterações à directiva.

1.2.1. O âmbito de aplicação da directiva

Nos termos do artigo 2º, a directiva é aplicável aos operadores que, de forma
não ocasional, organizam viagens organizadas e as vendem ou propõem para
venda, directamente ou por intermédio de uma agência. Uma “viagem
organizada” na acepção da directiva é uma combinação prévia de transporte,
alojamento e outros serviços turísticos (sempre que dois destes três
elementos estejam combinados), vendida ou proposta para venda a um preço
com tudo incluído e quando essa prestação exceda vinte e quatro horas ou
inclua uma dormida.

Alguns elementos desta definição devem ser reconsiderados. Por exemplo, o
critério “vendida ou proposta para venda a um preço com tudo incluído”

                                               

10 Por exemplo, Itália e Alemanha.

11 Por exemplo, a Áustria (§ 31e Konsumentenschutzgesetz) prevê que em caso de não-execução ou
execução insuficiente (o que é muito diferente do "caso de reclamação" previsto pela directiva) o
operador seja obrigado a envidar todos os esforços razoáveis para auxiliar o consumidor a superar
dificuldades (a directiva não refere também se a presença de baratas no quarto do hotel constitui um
motivo para reclamação ou “uma dificuldade” que é necessário superar). Não é mencionado nenhum
representante local.
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parece, por um lado, constituir o elemento obrigatório da definição de viagem
organizada e, por isso, o objectivo da directiva. Por outro lado, a última frase
do artigo 2º, nº 1, 12 parece indicar que o elemento “preço com tudo
incluído” apenas refere uma característica. Este ponto deverá ser clarificado.

Ainda, o significado da expressão “prévia” na definição da viagem
organizada causa algumas incertezas. Na proposta de directiva inicial13, era
claro que a directiva devia ser aplicada apenas às viagens organizadas
propostas “através de brochuras ou outras formas de publicidade ao público
em geral”14, com vista a não serem incluídas as viagens por medida.
Contudo, no decorrer do processo legislativo, o Comité Económico e Social
e o Parlamento Europeu consideraram que esta era uma restrição excessiva
em relação ao objectivo da proposta, tendo a proposta alterada eliminado
esta restrição15. Por conseguinte, também podem ser considerados como
incluindo a noção “prévia” as viagens organizadas que não tenham sido
publicitadas como foi referido. Se for este o caso, é difícil defender que as
viagens organizadas por medida se encontram excluídas. Na definição de
“viagem organizada” que integra o artigo 2º da directiva, o termo “prévia”
parece ser artificial, com um significado e efeito confuso, podendo ser
eliminado. As necessidades de protecção do consumidor podem, em algumas
circunstâncias, ser as mesmas tanto no que diz respeito às viagens
organizadas por medida como em relação às outras viagens organizadas.16

Por último, algumas disposições da directiva, em especial o dever do
operador/agência possuir meios de garantia suficientes em caso de
insolvência ou falência, exigem que as autoridades públicas empreendam
esforços constantes para controlar o mercado e para fazer cumprir a lei. Por
este motivo, muitos Estados-Membros instituíram um sistema de autorização
através do qual o operador/agência de viagens necessita de cumprir certos
requisitos para poder obter uma licença que lhe permita exercer a sua
actividade empresarial. Noutros Estados-Membros, alguns
operadores/agências de viagens devem possuir uma licença enquanto outros
não17. Alguns Estados-Membros não prevêem um sistema de

                                               

12 “A facturação separada de diversos elementos de uma mesma viagem organizada não subtrai o
operador ou a agência às obrigações decorrentes da presente directiva”

13 JO C 96, de 12.4.1988, p.5.

14 cf. A definição de “operadores” na proposta inicial.

15 Proposta de alteração JO C 190, de 27.7.1989, p. 10.

16 Note-se que na legislação portuguesa (Decreto-Lei 209/97) se refere especificamente a expressão
"viagens por medida” no artigo 17º, nº 3. Contudo, a maioria das disposições que transpõem a
Directiva 90/314/CEE não são aplicáveis a este tipo de acordos, mas apenas a viagens organizadas
(na acepção do artigo 17º, nº 2).

17 É o que acontece na maior parte dos Estados-Membros, como, por exemplo, a Itália (c.f. os artigos 3º e
4º do Decreto Legislativo 111/1995), Portugal (c.f. Decreto-lei 198/93, artigo 14º) e Aústria ( artigo
166º Gewerbeordnung)
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autorização18.Todavia, a Comissão gostaria de assinalar que as disposições
da directiva devem ser aplicadas sem qualquer descriminação a todos os
operadores/agências de viagens na acepção do artigo 2º da Directiva
90/314/CEE e não apenas aos que possuem uma licença válida ou que sejam
obrigados a possuí-la.

1.2.2. Responsabilidade

O artigo 5º, nº 1, da directiva estabelece: “os Estados-Membros tomarão as
medidas necessárias para que o operador e/ou a agência partes no contrato
sejam responsáveis perante o consumidor pela correcta execução das
obrigações decorrentes do contrato, quer essas obrigações devam ser
executadas por eles próprios ou por outros prestadores de serviço, e isto sem
prejuízo do direito de regresso do operador e/ou da agência contra esses
outros ou prestadores de serviços.”

Através desta disposição, a directiva deixou aos Estados-Membros a
possibilidade de determinar as responsabilidades respectivas dos operadores e
das agências. Obviamente, de acordo com os objectivos da directiva as
legislações nacionais devem determinar de forma clara quem é responsável
perante o consumidor.

A maior parte dos Estados-Membros estabeleceu uma responsabilidade
diferente e separada em relação ao operador e à agência, sendo cada um deles
responsável pelos problemas ocorridos na sua esfera respectiva.19 Na maior
parte dos Estados-Membros o incumprimento dos serviços incluídos na
viagem organizada e fornecidos por terceiros implica a responsabilidade
directa do operador, mas não a da agência.

Todavia, tal poderia provocar algumas dificuldades no caso de o consumidor
adquirir através de uma agência no seu país de residência uma viagem
organizada por um operador estrangeiro (ou até por um operador que tenha
sede fora do EEE). Neste caso, o consumidor pode ter que apresentar as suas
reclamações a um operador situado fora do seu país de residência, com todas
as desvantagens relativas a um litígio transfronteiriço20. Tal seria contrário
aos objectivos da directiva, que pretendem possibilitar ao consumidor um
parceiro contratual responsável pela execução do contrato e facilmente

                                               

18 Por exemplo, o Reino Unido.

19 Por exemplo, a Áustria, §§ 31b-f Konsumentenschutzgesetz, OGH 6 Ob 519/95; Bélgica,  Lei de 16
de Fevereiro de 1994, artigo. 18º e 27º; Itália, Decreto Legislativo 111/1995, artigo 14º; Em Portugal,
a responsabilidade impende sobre as agências de viagens, c.f. Decreto-Lei 209/97, artigo 39º. O
Regulamento britânico sobre viagens organizadas (UK Package Travel Regulations), artigo 2º, nº1,
define o contrato de viagenm como o acordo que vincula o consumidor ao operador ou à agência, ou
aos dois, quando necessário“the agreement linking the consumer to the organiser or retailer, or to
both as the case may be”; esta redacção parece permitir responsabilizar, para além do operador, a
agência .

20 Isto é, questões relativas à lei aplicável, ao tribunal competente, à execução duma sentença ou a um
problema linguístico.
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acessível (ao contrário da situação anterior em que as reclamações deveriam
ser apresentadas a uma grande diversidade de fornecedores no país onde a
viagem é realizada).

Este ponto deve ser clarificado. Se for necessário, a directiva poderá ser
alterada no sentido de ser claramente determinado que uma agência que
propõe viagens organizadas por um operador situado numa jurisdição
exterior ao EEE, deverá ser responsabilizada pela sua boa execução.

1.3. Outros pontos para debate relativos ao desenvolvimento futuro da
protecção do consumidor no sector do turismo

Ainda que a directiva relativa a viagens organizadas tenha sido completa e
satisfatoriamente transposta por todos os Estados-Membros, a protecção dos
consumidores no campo do turismo poderá ainda beneficiar de melhorias. A
Comissão gostaria de destacar as seguintes deficiências:

1.3.1. As viagens organizadas não abrangidas pela Directiva relativa a
viagens organizadas - o âmbito de aplicação da directiva deve ser alargado?

Além dos problemas interpretativos referidos supra, parece desejável analisar
a extensão do âmbito de aplicação da directiva, nomeadamente, em relação às
viagens organizadas que são actualmente afastadas pelo critério "quando essa
prestação exceda vinte e quatro horas ou inclua uma dormida"21, ou seja
excursões organizadas de turismo ou viagens organizadas a manifestações
culturais ou desportivas.

Por exemplo, um acordo que inclua um bilhete para a final do Campeonato
do Mundo de Futebol e um bilhete de avião de ida e volta no mesmo dia,
pode facilmente custar mais caro do que a maior parte das viagens
organizadas de uma semana. A necessidade de protecção do consumidor é
comparável nestas circunstâncias22.

1.3.2. Disposições aplicáveis em caso de rescisão contratual injustificada
por parte do consumidor:

A directiva não prevê nenhuma disposição no caso de o consumidor rescindir
o contrato de viagem sem justificação. Na prática, os contratos de viagem
incluem “cláusulas de penalização” que determinam sanções que podem ir até
100% do preço da viagem organizada (conforme o momento em que é feita a
rescisão)23. Embora tais sanções devam sofrer uma limitação considerada

                                               

21 C.f. artigo 2º, nº1, da Directiva.

22 Observe-se que a limitação relativa aos serviços que excedam as vinte e quatro horas não foi adoptada
pelas aiutoridades austríacas de transposição, o que alarga consideravelmente o seu âmbito de
aplicação.

23 A Directiva 93/13/CEE relativas às cláusulas abusivas nos contratos celebrados com os consumidores
prevê no nº 1 alínea d) do seu anexo que as claúsulas que têm como objectivo ou como efeito
“permitir ao profissional reter montantes pagos pelo consumidor se este renunciar à celebração ou à
execução do contrato, sem prever o direito de o consumidor receber do profissional uma
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razoável, de acordo com o dano causado pelo referido comportamento. Se é
verdade que o passageiro que não se apresenta no local da partida representa
um custo bastante elevado para o operador de viagens, também é verdade
que o consumidor que anuncia a sua rescisão num prazo razoável,
provavelmente determina custos pouco elevados para o operador. Não há
qualquer justificação para que o consumidor, sempre que o contrato não seja
executado devido a incumprimento do operador, apenas receba uma
indemnização por danos provados24, não necessitando o operador da viagem
organizada de demonstrar nenhum dano para obter o pagamento da
“penalidade” no caso da rescisão injustificada do consumidor.

1.3.3. Protecção do consumidor no campo da aviação civil:

A directiva relativa às viagens organizadas não é aplicável ao transporte
aéreo, salvo quando incluído na viagem organizada. Contudo, o número
crescente de queixas apresentadas pelos consumidores à Comissão, parece
indicar que o nível da protecção do consumidor no âmbito do transporte
aéreo é insuficiente. Os problemas que devem ser abordados incluem a
compensação por atrasos injustificados, uma maior transparência do mercado
e a melhoria das disposições relativas à responsabilidade civil.

1.3.4. e no campo dos transportes públicos

Também deveria ser debatida a eventual necessidade de medidas a tomar no
sentido de melhorar a protecção do consumidor no campo dos transportes
públicos em geral, especialmente quando estão em causa os termos gerais do
contrato das empresas públicas de transporte, normalmente disciplinados
pelas leis nacionais dos Estados-Membros.

1.3.5. A venda de viagens organizadas através de comércio electrónico

Uma outra fonte de preocupações consiste nos problemas resultantes das
aquisições transfronteiriças de viagens organizadas através da Internet.
Todavia, parece que que esta questão deve ser disciplinada por legislação
horizontal (Directiva 97/7/CE relativa à protecção dos consumidores em
matéria de contratos à distância ou a proposta de Directiva sobre o comércio
electrónico 25) em vez de o ser por medidas especificamente aplicáveis ao
sector do turismo.

                                                                                                                                           

indemnização do montante equivalente se for este a renunciar” podem considerar-se abusivas e, por
este motivo, nulas. O mesmo acontece, de acordo com o nº 1, alínea e) do referido anexo em relação
às cláusulas do contrato que têm como objectivo ou como efeito: “impôr ao consumidor que não
cumpra as suas obrigações uma indemnização de montante desproporcionalmente elevado”. Contudo
uma disposição específica relativa aos clientes que não se apresentam à partida poderia ser útil.

24 Cf. Artigo 4º, nº 6 e 7 e artigo 5º da directiva .

25 C.f. a proposta alterada, COM (1999) 427 final.
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1.4. A questão das cláusulas contratuais abusivas nos contratos relativos a
viagens organizadas

A directiva relativa a viagens organizadas e as respectivas medidas nacionais
de transposição estabelecem um quadro jurídico para os contratos de viagens
organizadas. Além da protecção conferida ao consumidor pela referida
directiva, é de importância fundamental para o mesmo que o contrato não
inclua cláusulas abusivas, pouco claras ou incompreensíveis.

A protecção contra cláusulas abusivas é estabelecida pela
Directiva 93/13/CEE relativa às cláusulas abusivas nos contratos, que
abrange não só os contratos relativos a viagens organizadas, mas todos os
contratos celebrados entre consumidores e profissionais. Esta directiva
estabelece, como princípio de base, que as cláusulas contratuais abusivas
utilizadas num contrato concluído com um consumidor por um operador ou
uma agência não vinculam o consumidor. O Anexo da Directiva 93/13/CEE
inclui uma lista de cláusulas contratuais consideradas abusivas.

Com vista a proporcionar ao público uma informação facilmente acessível e
transparente em relação às práticas do Tribunal de Justiça das Comunidades
Europeias no âmbito de cláusulas contratuais abusivas, a Comissão criou uma
base de dados – CLAB, que é acessível na Internet com o seguinte endereço
http://europa.eu.int/clab/index.htm. Esta base inclui informações sobre as
decisões relativas a cláusulas contratuais abusivas proferidas por entidades
judiciais e extrajudiciais em toda a Europa, abrangendo todos os sectores
económicos.26

Além disso, a Comissão está a organizar um grupo de trabalho de peritos
(“mesa redonda”) sobre cláusulas contratuais abusivas em acordos relativos a
viagens organizadas. Os representantes de consumidores e do sector do
turismo, assim como peritos independentes deverão reunir-se para debater e,
se possível, elaborar um código de conduta, que, embora tendo apenas um
carácter de “legislação voluntária”, poderá servir como ponto de referência
para os operadores de viagens, agências e consumidores em toda a Europa.

                                               

26 Das 6673 decisões incluídas na base de dados em 1 de Julho de 1999, 273 diziam respeito ao sector
do turismo. Destas, 182 eram relativas a claúsulas contratuais referentes a contratos de viagens
organizadas.



-14-

2. GARANTIAS EM CASO DE INSOLVÊNCIA OU DE FALÊNCIA DO OPERADOR/AGÊNCIA
(ARTIGO 7º DA DIRECTIVA 90/314/CEE)

A transposição do artigo 7º relativa a viagens organizadas para a legislação nacional
dos Estados-Membros ´´e uma questão de interesse por diversas razões. A Comissão
Europeia, de acordo com os compromissos assumidos no seu documento de trabalho
relativo à aplicação da legislação27, convidou as associações de consumidores de
toda a Europa a apresentar as suas observações sobre a aplicação do artigo 7º no
respectivo país. Muitas associações apresentaram informações importantes, o que
permitiu à Comissão compreender as diferentes perspectivas dos diversos
legisladores nacionais.

A seguir, a Comissão convidou os Estados-Membros a discutir as consequências que
poderiam resultar das diferenças relativas à interpretação e aplicação da referida
disposição. Para este efeito, teve lugar uma reunião de peritos governamentais em
Bruxelas, em 14 de Abril de 1999.

Os principais assuntos de discussão foram:

– a interpretação d expressão “meios de garantias suficientes” constante do artigo 7º
da Directiva 90/314/CEE;

– a aplicação das disposições da legislação nacional dos Estados-Membros que
transpõem o artigo 7º da directiva relativa a viagens organizadas e a eficácia das
referidas disposições;

– consequências indesejáveis devido às disparidades nas medidas nacionais de
aplicação (isto é, os diferentes níveis de protecção nos vários Estados-Membros e
as possíveis distorções de concorrência)

– aspectos transfronteiriços.

Cada delegação teve a oportunidade de apresentar o sistema de aplicação adoptado
no respectivo país e fazer observações em relação às medidas de aplicação dos
outros Estados-Membros. Graças à boa cooperação de todas as delegações, foi
possível um debate frutuoso que permitiu aos serviços da Comissão poder dispor de
informação valiosa, o que constituiu um auxílio na elaboração do projecto de
relatório e, em particular do seu Anexo II.

2.1. Pontos de referência para a interpretação do artigo 7º da Directiva
90/314/CEE

2.1.1. Redacção do artigo 7º

É estabelecido pela directiva:

                                               

27 Documento de trabalho da Comissão relativo à aplicação da legislação europeia do consumidor, de 27
de Março de 1998, SEC (98) 527.



-15-

“O operador e/ou a agência que sejam partes no contrato devem comprovar
possuir meios de garantia suficientes para assegurar, em caso de insolvência
ou de falência, o reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do
consumidor."

Este texto deixa grande liberdade aos Estados-Membros na escolha das
medidas apropriadas, não permitindo, contudo, nenhuma divergência de
interpretação no que diz respeito ao objectivo muito claro que é estabelecido
pela disposição: a cobertura através dos meios de garantia prestados pelo
operador e/ou agência quer do reembolso total dos fundos depositados quer
de todas as despesas relativas ao repatriamento do consumidor. Assim, não
pode ser aceite nenhuma solução que permita uma limitação do reembolso
dos fundos depositados ou das despesas de repatriamento, ainda que em
circunstâncias excepcionais.

2.1.2. Interpretação do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias

Nos seus acórdãos que fazem referência ao artigo 7º da directiva relativa às
viagens organizadas, o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias
declarou que, no caso de insolvência de um operador de viagens, os viajantes
deveriam ser integralmente reembolsados dos fundos depositados e das
despesas relativas ao repatriamento.

2.1.2.1. O caso Dillenkofer:

No processo C-178/94 (Dillenkofer)28 o Tribunal decidiu que a não
transposição atempada da directiva relativa às viagens organizadas pela
Alemanha, implicava a responsabilidade civil deste Estado em relação aos
viajantes que tivessem sofrido danos por causa da inexistência de uma
disposição que  transpusesse o artigo 7º da directiva.

O governo alemão argumentou que, mesmo antes da entrada em vigor da lei
de transposição da directiva relativa a viagens organizadas, havia uma
jurisprudência constante a favor dos viajantes, de acordo com a qual, o
operador antes de entregar ao seu cliente "documentos comprovativos"
apenas lhe poderia exigir o pagamento de um sinal de, no máximo, 10% do
preço da viagem, sem que possa exceder 500 DM.

O Tribunal refutou este argumento, afirmando que:

– se um Estado-Membro autorizar um operador a exigir o
pagamento de um  sinal de, no máximo, 10% do preço da viagem, sem que
possa exceder 500 DM, o objectivo de protecção prosseguido pelo artigo
7º da Directiva 90/314/CEE apenas é satisfeito desde que esteja também

                                               

28 Acórdão do Tribunal de 8 de Outubro de1996.  
Erich Dillenkofer, Christian Erdmann, Hans-Jürgen Schulte, Anke Heuer, Werner, Ursula and
Trosten Knor v Bundesrepublik Deutschland. Pedido de decisão prejudicial: Landgericht Bonn -
Germany. Processos apensos C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94. Colectânea de
Jurisprudência 1996 página I-4845
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garantido o reembolso desse sinal em caso de insolvência ou de falência do
operador;

e que

– a protecção garantida aos consumidores pelo artigo 7º podia ficar
comprometida se estes fossem obrigados a invocar títulos de crédito
relativamente a terceiros que, em qualquer caso, não estão obrigados a
respeitá-los e que, além disso, também estão expostos ao risco de
insolvência.

Estas duas declarações permitem concluir que, de acordo com o Tribunal de
Justiça, a disposição que transpõe o artigo 7º da directiva sobre viagens
organizadas não deverá permitir que o consumidor sofra a perda de qualquer
montante relativo ao preço da viagem organizada, ainda que seja menor do
que 10% do preço da viagem. Além disso, deve ser concluir-se que o
reembolso das despesas de repatriamento do consumidor e dos fundos
depositados deverá ser garantido por um fiador que "não esteja exposto aos
riscos decorrentes da insolvência".

Há ainda um terceiro requisito contido, ainda que de uma forma bastante
vaga, na declaração do Tribunal: o reembolso deverá ser efectuado
rapidamente e sem demasiada burocracia. Um sistema de garantias que
exigisse que o consumidor "fosse obrigado a invocar títulos de crédito
relativamente a terceiros" não poderia ser considerado como conforme à
directiva. Na verdade, no que diz respeito ao repatriamento dos
consumidores, parece óbvio que o fundo de garantia deverá por iniciativa
própria organizar e financiar a viagem de regresso dos consumidores
bloqueados no seu destino de férias. Não pode esperar-se que o consumidor,
que já pagou a viagem organizada, financie a viagem para casa e fique à
espera de receber, mais tarde ou mais cedo o reembolso das despesas
realizadas.

2.1.2.2. O caso VKI vs Österreichische Kreditversicherung

A recente decisão do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias no
processo C-364/9629 trata de uma questão prejudicial que tinha sido
submetida pelo Bezirksgericht fürHandelssachen Wien (Áustria). Neste caso,
uma associação não governamental de consumidores, agindo em nome de
dois consumidores em férias no âmbito de férias organizadas no mesmo
momento  em que o operador foi declarado em estado de insolvência,
processou uma companhia de seguros com vista a obter o reembolso de
despesas de repatriamento dos viajantes. Estas despesas cobriam não só os
custos de transporte, mas ainda a conta do hotel, dado que o proprietário do
hotel não tinha deixado os viajantes partirem sem liquidarem a respectiva

                                               

29 Acórdão do Tribunal (5ª secção) de  14 de Maio de 1998.
Verein für Konsumenteninformation v Österreichische Kreditversicherungs AG. Reference for a
preliminary ruling: Bezirksgericht für Handelssachen Wien - Austria. Processo C-364/96. Colectânea
de Jurisprudência de1998 page I-2949
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conta. A companhia de seguros declarou-se pronta a reembolsar o transporte
para casa, mas não a conta do hotel, uma vez que, de acordo com a sua
interpretação restritiva da directiva (e da disposição de transposição), as
referidas despesas não estavam cobertas pelos "custos de repatriamento".

O Tribunal de Justiça decidiu que o artigo 7º da directiva relativa às viagens
organizadas devia ser interpretado "no sentido de que é abrangida pelo seu
âmbito de aplicação, a título de reembolso dos fundos depositados, uma
situação em que o adquirente de uma viagem organizada, que pagou as suas
despesas de alojamento antes da viagem a um operador, é obrigado, na
sequência da insolvência deste último, a pagar as mesmas despesas ao
hoteleiro, sob pena de não poder deixar o hotel para efectuar a sua viagem de
regresso".

Na sua argumentação, o Tribunal afirmou que "o objectivo do artigo 7º é
proteger o consumidor contra os riscos resultantes da insolvência ou da
falência do operador". No contexto em questão, deve ser sublinhado que
todos os riscos decorrentes da insolvência do operador devem ser cobertos.

2.1.2.3. O caso Rechberger

Os factos subjacentes a este acórdão (processo C-140/97)30 são os seguintes:
um jornal austríaco ofereceu aos seus assinantes uma viagem organizada
gratuita como prémio pela sua fidelidade. Os assinantes apenas teriam de
pagar as taxas de aeroporto e um suplemento no caso de desejarem um
quarto individual. Se um assinante quisesse viajar acompanhado por uma
segunda pessoa, esta  teria de pagar o preço completo da viagem organizada.
Infelizmente, o número de assinantes inscritos foi superior ao previsto pelo
jornal e agência de viagens co-organizadora, tendo esta última afinal falido.

Na sequência dos factos atrás descritos, seis queixosos não puderam
beneficiar das respectivas viagens gratuitas: quatro deles, por causa de não
terem lugares disponíveis e os outros dois porque a agência de viagens já
tinha falido. Todos eles, contudo, tinham efectuado os pagamentos que lhes
tinham sido exigidos, dos quais apenas puderam recuperar uma pequena parte
no processo de falência.

O Landesgericht Linz (Áustria) apresentou seis questões prejudiciais ao
Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias31, sendo algumas delas
relativas à interpretação do artigo 7º da Directiva 90/314/CEE.

                                               

30 Acórdão do Tribunal de 15 Junho de 1999. 
Walter Rechberger, Renate Greindl, Hermann Hofmeister e outros v Republik Österreich. Pedido de
decisão prejudicial: Landesgericht Linz - Austria. Processo C-140/97.

31 De acordo com o Act relativo às condições de adesão da Noruega, Áustria, Finlândia e Suécia e às
adaptações dos tratados que instituem a União Europeia (JO C 241, de 28.8.1994, p. 21 e JO L 1, de
1.1.1995, p. 1), a Áustria devia ter transposto a directiva em 1 de Janeiro de 1995. Contudo, o decreto
austriaco relativo às garantias das agências de viagens (Reisebürosicherungsverordnung), só se
aplicava às viagens organizadas reservadas após 1 de Janeiro de 1995 e cuja data de partida fosse a
partir de1 de Maio de 1995 ; assim, os demandantes no caso Rechberger não estavam cobertos. O
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No seu acórdão, o Tribunal de Justiça declarou pela primeira vez que as
medidas de um Estado-Membro foram claramente insuficientes para transpor
o artigo 7º da directiva relativa a viagens organizadas: “o artigo 7º da
Directiva 90/314/CEE não é correctamente transposto quando uma
regulamentação nacional se limita a exigir, para cobertura do risco, um
contrato de seguro ou uma garantia bancária de montante igual no mínimo a
5% do volume de negócios realizado pelo operador no âmbito da sua
actividade no respectivo trimestre no ano civil anterior e que exija que o
operador que inicia a sua actividade se baseie na previsão do volume de
negócios correspondente à actividade prevista de operador turístico, não
atendendo ao aumento do volume de negócios do operador que ocorra
durante o ano em curso.”32

O Tribunal, numa apreciação lógica declara que, “tendo em conta o facto de
a soma garantida ser calculada relativamente ao volume de negócios
efectuado por determinada agência no ano anterior ou, no caso de novos
operadores turísticos, com base no volume de negócios previsto pelo próprio
operador, as modalidades concretas estabelecidas pelo Governo austríaco
eram insuficientes, visto que o decreto apenas exige uma garantia limitada
tanto do ponto de vista do montante, como da base de cálculo. Este sistema
revela-se, pois, estruturalmente incapaz de ter em conta acontecimentos no
sector económico em causa, como sejam o significativo aumento do número
de reservas relativamente ao volume de negócios do ano anterior ou ao
volume de negócios previsto.”33 Além disso, o Tribunal destacou que “não
existe nos considerandos da directiva nem no texto do artigo 7º qualquer
indicação em função da qual a garantia prevista nesta disposição pode ser
limitada, como sucedeu no âmbito da transposição da garantia na Áustria.”34

Quais são as conclusões que devem retirar-se deste acórdão? Muito
claramente, a protecção concedida aos consumidores pela versão inicial do
Reisebürosicherungsverordnung austríaco (decreto austríaco relativo às
garantias das agências de viagens) é denunciada como sendo insuficiente. Por
conseguinte, sabe-se agora ser inadmissível a limitação dos meios de garantia
do operador em 5% do seu volume de negócios durante o trimestre
correspondente ao ano civil anterior.

Actualmente, parece ser óbvio que 5% do volume de negócios de um
trimestre (ou 1,25% por ano) não constitui nenhuma garantia suficiente: este
valor equivale ao volume de negócios de uma semana (sendo a maior parte
das viagens organizadas pagas antecipadamente algumas semanas antes) de
modo a que o dinheiro detido pelo operador será, de qualquer forma,

                                                                                                                                           

TJCE considerou que a restrição apenas em relação às viagens cuja data de partida fosse a partir de 1
de Maio de 1995 constituía uma "violação caracterizada do Direito Comunitário".

32 Ponto 82 do acórdão do Tribunal.

33 Cf. Nº 62 do acórdão.

34 Cf. Nº 63 do acórdão.
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superior ao correspondente à cobertura do seguro. Desta forma, o Tribunal
limita-se a declarar o óbvio. Por outro lado, o Tribunal não declara de forma
exacta as condições que devem integrar um sistema nacional de transposição
para que este esteja de acordo com o artigo 7º da directiva relativa a viagens
organizadas35.

2.1.2.4. O caso Ambry

O acórdão proferido no processo C-410/9636 abordou alguns aspectos
relativos ao mercado único decorrentes da aplicação do artigo 7º da Directiva
90/314/CEE.

O gerente de uma agência de viagens em Metz (França) foi acusado em
processo crime de ter dado o seu concurso ou se ter dedicado à actividade de
organização e venda de viagens e estadias sem ter obtido a licença exigida
pelo artigo 4º da Lei francesa nº 92/645. A licença foi recusada, com o
motivo de que a apólice de seguro que possuía para cobrir os riscos
estabelecidos pelo artigo 7º da Directiva 90/314/CEE, provir não de uma
companhia de seguros francesa, mas de uma companhia de seguros italiana
que não possuía nenhuma instalação em França.

A situação supramencionada foi considerada inaceitável pelas autoridades
francesas, dado a lei francesa determinar que "a garantia financeira prestada
por uma instituição de crédito ou por uma seguradora só é admitida se essa
instituição ou seguradora tiver sede num Estado-Membro da Comunidade
Europeia ou uma sucursal em França. Esta garantia deverá, em qualquer
caso, ser imediatamente mobilizável para garantir o repatriamento dos
clientes (...). Se a instituição de crédito ou a seguradora estiver situada num
Estado-Membro da Comunidade Europeia que não a França, deverá, para
esse efeito, ser celebrado um acordo entre essa instituição e uma instituição
de crédito ou seguradora situada em França".

O Tribunal de Justiça sublinhou ser conforme à Directiva 90/314/CEE a
intenção do legislador francês de assegurar que a garantia em questão deveria
não só estar constituída mas ainda ser imediatamente mobilizável em caso de
repatriamento dos viajantes.

No entanto, o Tribunal de Justiça decidiu que: "o artigo 59º do Tratado CE,
bem como a segunda Directiva 89/646/CEE do Conselho, de 15 de

                                               

35 Por exemplo, não é dada nenhuma indicação sobre a questão de saber se "um valor de garantia
mínimo", se for considerado suficiente, pode ser aceitável. Note-se que o decreto austríaco relativo às
garantias das agências de viagens (Reisebürosicherungsverordnung) foi, desde 1995, alterado quatro
vezes e que a cobertura mínima por seguro foi consideravelmente aumentada - Ascende actualmente a
valores que vão dos 5 aos 9% do volume de negócios anual do operador. Infelizmente, do acórdão
Rechberger não se pode deduzir se a referida limitação é considerada pelo Tribunal de Justiça como
conforme à directiva.

36 Acórdão do Tribunal de 1 de Dezembro de 1998. 
Processo criminal contra André Ambry. Pedido de decisão prejudicial: Tribunal de grande instance
de Metz - France. Processo C-410/96. Colectânea de Jurisprudência 1998 p. I-7875



-20-

Dezembro de 1989, relativa à coordenação das disposições legislativas
regulamentares e administrativas respeitantes ao acesso à actividade das
instituições de crédito e ao seu exercício e que altera a Directiva
77/780/CEE, e a Directiva 92/49/CEE do Conselho, de 18 de Junho de 1992
(terceira Directiva sobre o seguro não vida), opõem-se a uma regulamentação
social que, para efeitos de aplicação do artigo 7º da Directiva 90/314/CEE do
Conselho, de 13 de Junho de 1990, relativa às viagens organizadas, férias
organizadas e circuitos organizados, exige, aquando da constituição de
garantias financeiras numa instituição de crédito ou seguradora situada
noutro Estado-Membro, que este garante celebre um acordo suplementar
com uma instituição de crédito ou uma seguradora situada no território
nacional".

2.2. Princípios relativos à aplicação das garantias referentes a viagens

De acordo com o que já foi referido em relação aos acórdãos do Tribunal de
Justiça das Comunidades Europeias sobre o artigo 7º da Directiva relativa a
viagens organizadas, seria desejável que os princípios a seguir expostos
fossem respeitados pelas medidas nacionais de transposição desta disposição:

– Os meios de garantia devem cobrir todos os riscos decorrentes da
insolvência ou falência do operador de viagens organizadas (incluindo, por
exemplo, as despesas de alojamento que o consumidor tem de pagar antes
de poder regressar37).

– Deste modo, o garante (quer seja uma companhia de seguros, um
estabelecimento financeiro, um trustee ou um fundo comum de garantia)
tem a seu cargo uma responsabilidade ilimitada. O montante a reembolsar
não deve ser limitado a nenhum reembolso ou percentagem máxima.

– Os meios de garantia devem ser prestados por um garante que
não esteja, ele próprio, exposto aos riscos decorrentes de insolvência ou
da falência. O garante deve estar numa posição suficientemente
independente em relação ao operador e dispor de fundos suficientes para
cobrir o risco segurado.

– Os meios de garantia, qualquer que seja a sua natureza, deverão
estar imediatamente disponíveis. Todos os serviços e reembolsos
prestados ao consumidor nos termos do artigo 7º da directiva relativa às
viagens organizadas, deverão ser fornecidos rapidamente e sem excessiva
burocracia.

– Deveria existir um mercado único para os serviços de garantia
exigidos pelo artigo 7º da directiva relativa às viagens organizadas. Deste
modo, os garantes (companhias de seguros, estabelecimentos financeiros,
etc.) poderiam livremente oferecer os seus serviços em todos os
Estados-Membros. A legislação nacional não deve reservar de forma

                                               

37 c.f. o supramencionado caso VKI vs Österreichische Kreditvericherung (C-364/96).
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injustificada o direito de prestação dos citados serviços a determinadas
empresas ou outras instituições.

– Além disso, os Estados-Membros deveriam (sem prejuízo dos
princípios estabelecidos anteriormente) reconhecer mutuamente os
respectivos sistemas de transposição, podendo, assim, permitir que um
profissional que tenha provado possuir os meios de garantia requeridos
pela legislação de um Estado-Membro possa exercer a actividade
empresarial nos outros Estados-Membros.

Além disso, considera-se razoável :

– uma avaliação profissional do risco segurado (se possível pelo
próprio garante). Os Estados-Membros deverão evitar a criação de um
sistema em que o custo do seguro por viagem organizada vendida seja o
mesmo para cada profissional (independentemente da situação financeira
do referido profissional ou do risco relativo a cada viagem organizada em
concreto). As medidas nacionais de transposição do artigo 7ª da directiva
relativa a viagens organizadas não devem distorcer a concorrência,
impondo uma "solidariedade coerciva" entre profissionais concorrentes
através de uma participação em sistemas fechados com uma base nacional.

– nos casos em que o repatriamento do consumidor for necessário,
não lhe ser solicitado o pré-financiamento ou a organização da viagem de
regresso.

Actualmente, não sepode afirmer com segurança se os princípios expostos
supra são inteiramente tomados em consideração pelas medidas nacionais de
transposição adoptadas por um considerável número de Estados-Membros38.
A Comissão tem a intenção de analisar esta questão mais detalhadamente em
estreita colaboração com os Estados-Membros. Assim, gostaria de receber
dos Estados-Membros todas as observações relativas a este assunto, em
especial

– quais as medidas que pretendem adoptar (se adoptarem algumas
medidas) no sentido de melhorar a protecção dos consumidores no âmbito
das garantias de viagem;

– razões;

– se, além dos princípios supra-indicados, consideram necessário
adoptar medidas que concedam protecção equivalente àqueles
consumidores que concluem um contrato relativo a viagens organizadas
com um operador/agência que, não cumprindo a sua obrigação, não tenha
provado possuir os meios de garantia estabelecidos pelo artigo 7º da
directiva relativa a viagens organizadas.

                                               

38 C.f. o Anexo II do presente relatório. Advirta-se que o resumo das medidas adoptadas pelos vários
Estados-Membros referidas no citado anexo tem um carácter meramente descritivo, não constituindo
qualquer tipo de avaliação .
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ANEXO I

TEXTOS LEGAIS ADOPTADOS PELOS ESTADOS-MEMBROS NA TRANSPOSIÇÃO DA
DIRECTIVA 90/314/CEE,PROCESSOS POR INFRACÇÃO E CORRESPONDENTES

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

3. BÉLGICA

– Loi du 16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyage - Wet van 16/02/1994 tot reisorganisatie en
reisbemiddeling, Moniteur belge du 01/04/1994 Page 8928

– Arrêté ministériel du 19/09/1994 désignant les agents compétents pour
rechercher et constater les infractions à la loi du 16/02/1994 régissant le contrat
d'organisation de voyages et le contrat d'intermédiaire de voyages - Ministerieel
besluit van 19/09/1994 waarbij de ambtenaren aangewezen worden om de
inbreuken op de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reibemiddeling, op te sporen en vast te stellen, Moniteur belge
du 04/10/1994 Page 25086

– Arrêté royal du 25/04/1997 portant exécution de l'article 36 de la loi du
16/02/1994 régissant le contrat d'organisation de voyages et le contrat
d'intermédiaire de voyages - Koninklijk besluit van 25/04/1997 tot uitvoering van
artikel 36 van de wet van 16/02/1994 tot regeling van het contract tot
reisorganisatie en reisbemiddeling, Moniteur belge du 13/06/1997 Page 15887

4. DINAMARCA

– Lov nr. 454 af 30/06/1993 om ændring af lov om en rejsegarantifond.
Industrimin.j.nr. 90-331-2. Lovtidende A hæfte 88 udgivet den 01/07/1993
s.2427. TLOV.

– Lov nr. 472 af 30/06/1993 om pakkerejser. Justitsmin.j.nr. L.A. 1992-460002-
464. Lovtidende A hæfte 89 udgivet den 01/07/1993 s.2499. JLOV.

– Bekendtgørelse nr. 776 af 21/09/1993 om pakkerejser. Justitsmin., civilkontoret,
j.nr. 93-4601-23. Lovtidende A hæfte 141 udgivet den 01/10/1993 s. 4301. JBEK.

– Lov nr. 428 af 01/06/1994 om markedsføring. Industri- og Samordningsmin.,
j.nr. 90-332-28. Lovtidende A 1994 hæfte nr. 84 udgivet den 02/06/1994 s. 2028.
TLOV

– Lov nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-
15.

– Bekendtgørelse nr536 af 14/07/1998 om registrering,garantistillelse m.v.i
Rejsegarantifonden. Erhvervsmin. Forbrugerstyrelsen, j.nr 1998-121/1-246, 3
jur.kt.
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5. ALEMANHA

– Gesetz zur Durchführung der Richtlinie des Rates vom 13/06/1990 über
Pauschalreisen vom 24/06/1994, BGBl I vom 29/06/1994 Seite 1322
(eingearbeitet in §§ 651 a – 651l des  Bürgerlichen Gesetzbuches und § 147b der
Gewerbeordnung)

– Verordnung über die Informationspflichten von Reiseveranstaltern vom
14/11/1994, Bundesgesetzblatt Teil I Seite 3436

Processo por infracção 98/2163, relativo à transposição incompleta da Directiva. O
processo foi encerrado com a notificação à Comissão pela Alemanha do Decreto de
14/11/1994.

TJCE, processos apensos C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 e C-190/94
(Dillenkofer): Responsabilidade civil do Estado-Membropelos danos causados aos
consumidores pela transposição tardia do artigo 7º da Directiva relativa a viagens
organizadas.

6. GRÉCIA

– Decreto Presidencial 339/96 de 05/09/1996, FEK A 225 du 11/09/1996
Página 4336

Processo por infracção 98/2275: Transposição incompleta do artigo 7º da directiva,
como empresas de transporte marítimo de passageiros estão exoneradas da
obrigação de apresentar garantias relativas à sua insovência ou falência. O processo
está pendente.

7. ESPANHA

– Ley número 21/95 de 06/07/1995, reguladora de los Viajes Combinados, Boletín
Oficial del Estado número 161 de 07/07/1995 Página 20652 (Marginal 16379)

– Real Decreto número 271/88 de 25/03/1988, por el que se regula el ejercicio de
las actividades propias de las Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado
número 76 de 29/03/1988

– Orden de 14/04/1998, por la que se aprueban las normas reguladoras de las
Agencias de Viajes, Boletín Oficial del Estado

– Regional Laws on the organisation of Travel agencies39,

                                               

39 Em Espanha, a legislação no domínio do turismo é da competência das 17 "Comunidades
Autonomas". Assim, cada região tem a possibilidade de adoptar as suas próprias disposições em
relação à organização das agências de viagens. Nos casos em que a referida legislação ainda não tiver
sido adoptada, continua em vigor o Real Decreto 271/1988.
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8. FRANÇA

– Loi Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours

– Décret Numéro 94-490 du 15/06/1994 pris en application de l'article 31 de la loi
Numéro 92-645 du 13/07/1992 fixant les conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours, Journal Officiel
du 17/06/1994 Page 8746

TJCE, processo C-410/96 (Ambry): A transposição francesa do artigo 7º da
Directiva relativa a viagens organizadas não está de acordo com o princípio da livre
circulação de mercadorias e serviços, pois os operadores de viagens organizadas
apenas podem subscrever o seguro numa companhia de seguros registada em França.

9. IRLANDA

– The Package Holidays and Travel Trade Act, 1995

10. ITÁLIA

– Decreto legislativo del 17/03/1995 n. 111, attuazione della direttiva n.
90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 14/04/1995 n. 88 pag. 3

Processo por infracção 96/2155: A legislação italiana não pôde transpor o artigo 7º
da directiva pois ainda não criou o Fundo de Garantia de Viagem previsto pelo
Direito Italiano (artigo 21º). O processo está pendente no TJCE.

11. LUXEMBURGO

– Loi du 14/06/1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités
relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjour et portant
transposition de la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et
circuits à forfait, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 58 du 06/07/1994 Page
1092

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant le montant, les modalités et
l'utilisation de la garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14/06/1994
portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à
l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de
la directive du 13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait

– Règlement grand-ducal du 04/11/1997 déterminant les éléments de l'information
préalable et les dispositions du contrat relatifs aux voyages, vacances ou séjours
à forfait, en exécution des articles 9, 11 et 12 de de la loi du 14/06/1994 portant
réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du
13/06/1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait,
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Processo por infracção 98/2388, relativo aos artigos 4º, nº 3, da directiva: o
Luxemburgo estabelece que a viagem organizada pode ser transferida para um
terceiro, vinte e um dias, o mais tardar, antes da partida, enquanto a directiva refere
que a referida transferência pode efectuar-se "num prazo razoável" antes da partida.
O processo está pendente.

12. PAÍSES BAIXOS

– Koninklijk Besluit van 15/01/1993 houdende regels inzake de gegevens die de
organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeven van de reizigers moeten
vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen), Staatsblad 1993, nr. 43

– Wet van 24/12/1992 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgelijke Wetboek aan
de richtlijn betreffende pakketreizen, met inbegrip van vakantiepaketten en
rondreispaketten, Staatsblad 1992, nr. 689

Processo por infracção 93/2183, relativo à transposição dos artigos 4º, nº 2,
alínea a), 4º, nº4, alínea a), 5º, nº5, 5º,nº 7 e 6º da directiva. Após notificação formal
pela Comissão, as autoridades neerlandesas prestaram informação adicional, o que
levou a Comissão a encerrar o processo.

13. ÁUSTRIA

– §§ 31b – 31f Konsumentenschutzgesetz (idF BGBl 247/1993, BGBlI 140/1997)

– Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über
Ausübungsvorschriften für das Reisebürogewerbe, BGBl 599/1994

– Reisebüro-Sicherungsverordnung BGBl II 10/1998, idF BGBl II 118/1998

TJCE, processo C-364/96 (VKI vs Österreichische Kreditversicherung): sobre o
artigo 7º da Directiva relativa a viagens organizadas, a garantia deve cobrir todos os
custos decorrentes do repatriamento do consumidor (como, por exemplo, a conta do
hotel).

TJCE, processo C-140/97 (Rechberger), relativo à transposição do artigo 7º da
directiva na Aústria: o artigo 7º também é aplicável a viagens organizadas grátis. A
obrigação de o operador de viagens apresentar meios de garantia com um valor
mínimo de 5% do volume de negócios trimestral não é considerado suficiente para a
transposição do artigo 7º da directiva. A transposição tardia e insuficiente do
artigo 7º determinará a responsabilidade civil do Estado-Membro em relação aos
consumidores que tenham sofridos danos por causa da referida transposição. Esta
responsabilidade não é afastada pelo facto de o operador de viagens ter um
comportamento negligente.

14. PORTUGAL

– Decreto-Lei n.° 198/93 de 27/05/1993. Regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A
n.° 123 de 27/05/1993 Página 2904
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– Decreto Regulamentar n.° 24/93 de 19/07/1993. Regulamenta a actividade de
agência de viagens e turismo, Diário da República I Série B n.° 167 de
19/08/1993 Página 3883

– Decreto Legislativo Regional n.° 13/94/M de 16/05/1994. Adapta à Região
Autónoma da Madeira o disposto no Decreto-Lei n.° 198/93, de 27 de Maio, e
no Decreto Regulamentar n.° 24/93, de 19 de Julho (regula o acesso, exercício e
licenciamento da actividade das agências de viagens e turismo), Diário da
República I Série A n.° 122 de 16/05/1994 Página2785

– Codigo Civil Português de 25/11/1966

– Decreto-Lei n.° 446/85 de 25/10/1985. Institui o regime jurídico das cláusulas
contratuais gerais, Diário da República I Série n.° 246 de 25/10/1985
Página 3533

– Decreto-Lei n.° 330/90 de 23/10/1990. Aprova o Código de Publicidade, Diário
da República I n.° 245 de 23/10/1990 Página 4353

– Decreto-Lei n.° 209/97 de 13/08/1997. regula o acesso e o exercício da
actividade das agências de viagens e turismo, Diário da República I Série A n.°
186 de 13/08/1997 Página 4219

15. FINLÂNDIA

– Valmismatkalaki/Lag om paketresor (1079/94) 28/11/1994

– Laki valmismatkaliikkeistä/Lag om paketreserörelser (1080/94) 28/11/1994

– Åland Islands: Landskapslag om resebyrårörelse (56/75) 26/11/1975

– Asetus valmismatkasta annettavista tiedoista annetun asetuksen 5 ja 7 §:n
muuttamisesta/Förordning om ändring av 5 och 7 § förordningen om de
uppgifter som skall ges om paketresor (372/98) 29/05/1998

Processo por infracção 96/2181: transposição incorrecta dos artigos 3º, nº2, alínea a)
e 4º, nº 1, alínea a) da directiva, dado que a lei finlandesa só obriga o
operador/agência de viagens a prestar informações sobre exigências relativas a
passaportes e vistos aos cidadãos finlandeses e não aos cidadãos de todos os
Estados-Membros do EEE. Devido à intervenção da Comissão, a Finlândia,
concorda com a alteração desta disposição.

TJCE, Processo 237/97 (Kuluttajavirasto vs AFS Finland): um programa escolar de
intercâmbio em que os estudantes finlandeses são hospedados por uma família
americana não é considerado como sendo uma viagem organizada, ainda que o
organizador do programa receba um preço global pela deslocação aérea, pelo
contacto com a família americana de acolhimento e com a escola de acolhimento e
por outros serviços adicionais.
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16. SUÉCIA

– Lag om paketresor, Svensk författningssamling (SFS) 1992:1672

– Lag om ändring i resegarantilagen (1972:204), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1673

– Lag om ändring i sjölagen (1891:35 s. 1), Svensk författningssamling (SFS)
1992:1674

– Konsumentverkets föreskrifter och allmänna råd om paketresor,
Konsumentverkets författningssamling (KOVFS), 1993:3

17. REINO UNIDO

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992,
Statutory Instruments number 3288 of 1992

– The Package Travel, Package Holidays and Package Tours (Amendment)
Regulations 1998, Statutory Instruments number 1208 of 1998

– Gibraltar: The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Ordinance
1994, Legal Notice No. 8 of 1994, First Supplement to the Gibraltar Gazette No.
2,788 of 07/07/1994

Processo por infracção 93/2182: transposição incorrecta dos artigo 3º, nº 2, alínea a)
e 4º, nº 1, alínea a) da directiva, pois a lei do Reino Unido só obriga o
operador/agência de viagens a prestar informações sobre exigências relativas a
passaportes e vistos aos cidadãos britânicos e não aos cidadãos interessados de todos
os Estados-Membros do EEE. Devido à intervenção da Comissão, o Reino Unido
concorda com a alteração desta disposição.
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ANEXO II

BREVE RESUMO DA LEGISLAÇÃO NACIONAL DE TRANSPOSIÇÃO
DO ARTIGO 7º DA DIRECTIVA 90/314/CEE

18. BÉLGICA

No artigo 36º da lei relativa a viagens organizadas, a Bélgica retomou literalmente o
artigo 7º da directiva. O Real Decreto 40 relativo à aplicação do artigo 36º da lei
sobre viagens organizadas determina que os operadores de viagens devem assegurar
“meios de garantia suficientes”, através da conclusão de um contrato de seguro com
uma companhia de seguros autorizada. O segurador está obrigado a cobrir o
reembolso completo de todas as somas pagas pelos consumidores, decorrentes
directa ou indirectamente da viagem organizada e as despesas totais de repatriamento
dos consumidores cujas viagens organizadas já tenham tido início.

Exige-se que as pessoas que ajam como agentes de viagens obtenham uma licença de
uma autoridade regional. Contudo, não é necessário a prova de existência de meios
de garantia suficientes nos termos do artigo 36º da lei relativa a viagens organizadas
para a obtenção da licença; são as companhias de seguros que estão obrigadas a
publicar regularmente as listas das agências de viagens que seguram41.

19. DINAMARCA

Ainda antes da entrada em vigor da directiva relativa a viagens organizadas, a lei
dinamarquesa 104/198642 impôs a obrigatoriedade dos operadores intermediários e
operadores estrangeiros integrarem de um fundo de garantia de viagens, destinado a
cobrir todas as despesas de repatriamento e devolução de somas pagas. A referida lei
foi alterada pela Lei Nº 454/1993 com vista à sua conformidade com a directiva.

Uma nova lei relativa a fundos de garantia de viagem foi adoptada em 199743. Tal
como o estabelecido no diploma anterior, os operadores e intermediários de
operadores estrangeiros são obrigados a  integrar o fundo de garantia de viagem,

                                               

40 Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994 régissant le
contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages

41 c.f. Arrêté royal du 25 avril 1997 portant exécution de l’article 36 de la loi du 16 février 1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire de voyages, artigo 14º.

42 Lov ov en rejsegarantifond, cf. Executive order No. 104 de 28 de Fevereiro de 1986, alterado pelo Act
No. 454 de 30 de Junho de 1993.

43 Lov nr. 315 de 14/05/1997 om en rejsegarantifond. Erhvervsmin., j.nr. 95-176-15.
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devendo proceder ao depósito da garantia (que varia entre 1 e 100% do volume de
negócios anual 44, de acordo com o valor deste último e o tipo de viagens vendidas)
e pagando por cada viagem organizada uma contribuição de 5 DKK.

O fundo de garantia deve, em princípio, assegurar a responsabilidade total por todos
os riscos indicados no artigo 7º da Directiva 90/314/CEE. Contudo, a sua dotação
pode suscitar algumas preocupações45, embora a nova lei do fundo de garantia de
viagens organizadas tenha melhorado consideravelmente a sua situação financeira46.
Na reunião dos peritos governamentais de 14 de Abril de 1999, a delegação
dinamarquesa referiu estar consciente do problema.

20. ALEMANHA

De acordo com a lei alemã47, os operadores de viagens devem subscrever uma
apólice de seguro ou garantia através de um instituto financeiro. O operador de
viagens ou agência só pode aceitar o pagamento do consumidor depois lhe ter
apresentado um certificado que lhe confira um crédito directo em relação ao
segurador/garante.

1.1. Limitação do valor segurado

Todavia, a responsabilidade de cada companhia de seguros ou instituição
financeira pode ser limitada a um montante total de 200 milhões de DM por
ano. Se este valor for excedido, o reembolso dos fundos depositados e a
devolução das despesas de repatriamento ao consumidor apenas poderá ser
parcial.

                                               

44 Cf. Artigo 8º, nº5 e da Lei 315/1997. As empresas são agrupadas em diferentes categorias de acordo
com o respectivo volume de negócios. Por exemplo, no caso de o volume de negócios não exceder 15
milhões a garantia será de 300 000 DKR ; se for entre 15 e 50 milhões, a garantia deverá ser de 1
milhão. É de recear que este sistema tenha por vezes efeitos discriminatórios (por que razão uma
empresa que tenha um volume de negócios de 16 milhões DKR deverá apresentar uma garantia que
excede o triplo da que deve ser apresentada por uma empresa cujo volume de negócios é de 15
milhões de DKR ?), constituindo certamente um obstáculo para as pequenas empresas. O artigo
14, nº1, permite diminuir a garantia se o volume de negócios for inferior à garantia mínima; tal
significa que, para as empresas muito pequenas, a garantia pode ser igual ao volume de negócios
anual. Por outro lado, o artigo 14, nº2, determina que em casos especiais (não é dada qualquer
indicação sobre quais são os casos),as empresas podem beneficiar de uma exoneração tanto no que diz
respeito às garantias como às contribuições.

45 De acordo com o relatório da universidade de Louvain-la-Neuve, ascendiam a 90 milhões de DKR os
fundos próprios do fundo de garantia em 1995, tendo ocorrido, nesse mesmo ano, oito casos de
insolvência/falência e sendo pagas 14.4 millhões de Coroas aos consumidores. Oito por cento do
referido montante foi coberto pelas garantias apresentadas pelas empresas que entraram em falência;
as contribuições (de 5 DKR por viagem organizada) apenas somavam 8 milhões de Coroas.

46 Antes, a garantia a apresentar ascendia a 200.000 DKK para todas as empresas independentemente
do respectivo volume de negócios, valor bastante inferior ao previsto no novo sistema. A contribuição
de 5 DKK continua a ser a mesma.

47 § 651k BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Código Civil )
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A quantia de 200 milhões de DM pode parecer elevada, mas deve ser
considerada relativamente ao volume de negócios da indústria alemã de
viagens. Em 1995, TUI, o maior operador alemão de viagens com uma quota
de mercado de 17%, realizou um volume de negócios de quase 6 bilhões de
DM, pelo que os 200 milhões de DM correspondem ao volume de negócios
respeitante a menos de duas semanas desta empresa. Desde então, as quantias
representadas pelo volume de negócios aumentaram, mas o limite de 200
milhões de DM permaneceu.

Em 1995, o volume de negócios total do sector de viagens organizadas é de
cerca de 40 bilhões de DM por ano. Se todas as empresas tivessem optado
por subscrever uma apólice de seguros da mesma companhia de seguros, a
cobertura seria cerca de 0,5% do volume de negócios anual, podendo em
outros Estados-Membros atingir 10% quando não é ilimitada.

De acordo com o sistema alemão, o consumidor pode ter de esperar pelo
reembolso até ao final do ano, pois só nessa altura pode ser determinado se o
limite de 200 milhões de DM foi excedido ou não. Deste modo, o reembolso
rápido parece não ser possível.

Por fim, pode observar-se que a cobertura do risco não depende, na verdade,
do volume de negócios da empresa em questão, mas antes, do número de
empresas que escolheram a mesma companhia de seguros.

1.2. A não exigência de licença

Ao contrário do que acontece na maior parte dos outros Estados-Membros48,
a Alemanha não exige nenhuma licença aos operadores/agências de viagens.
Qualquer pessoa pode iniciar a actividade relativa à agência de viagens, só
sendo detectada a não conformidade com as exigências legais (por exemplo
inexistência de garantias de viagem) quando ocorrerem problemas. Deste
modo, os consumidores não estão protegidos se o operador da viagem não
possuir meios de garantia. Normalmente, fica a cargo do consumidor verificar
se o operador da viagem está segurado ou não, tendo sido verificado que
muitos operadores de viagens não estão segurados.

21. GRÉCIA

Em conformidade com o artigo 5º, nº 5, alínea b) e 7º nº 1 do Decreto Presidencial
Nº 339/199649, os operadores e agências devem subscrever uma apólice de seguros
para cobrir a sua responsabilidade civil e profissional, incluindo, em caso de
insolvência/falência, a obrigação de reembolso dos fundos depositados e o
repatriamento do consumidor.

                                               

48 Por exemplo, Itália, Espanha, Áustria e Dinamarca.

49 Decreto Presidencial 339/1996 relativo a viagens organizadas (Jornal Governamental grego
Nº 225/A).
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Existe ainda a possibilidade de estes riscos serem cobertos por garantias bancárias ou
um fundo de garantia comum especial. Quanto ao funcionamento deste fundo, não
foi prestada nenhuma informação à Comissão.

Em conformidade com o artigo 5ª, nº 5, alínea b) do Decreto Presidencial 339/1996
as empresas de transporte marítimo de passageiros são exoneradas desta obrigação.
A este propósito, foi enviada uma notificação à Grécia.

22. ESPANHA

O artigo 12º da Lei espanhola 21/1995 relativa a viagens organizadas50 repete
simplesmente o que é referido no artigo 7º da directiva, cabendo às 17 Comunidades
Autónomas a adopção de regulamentos de execução. Até ao momento só as
disposições adoptadas pela Catalunha51, Ilhas Baleares52 e Ilhas Canárias53 foram
notificadas à Comissão.

Em relação aos aspectos que não estão abrangidos pela nova legislação (regional),
continua em vigor o Real Decreto de 1988 relativo a agências de viagens54. Este
diploma é aplicável às Comunidades Autónomas que ainda não adoptaram as suas
próprias disposições sobre as garantias que devem ser apresentadas pelos agentes de
viagens. Note-se ainda que as medidas adoptadas pela Catalunha, Ilhas Baleares e
Ilhas Canárias são quase identicas às estabelecidas pelo Real Decreto de 1988.
Assim, parece suficiente que se tome por base o referido decreto para formular as
nossas observações.

O decreto define no seu artigo 2º três categorias de agências de viagens: os
“mayoristas”, que preparam e organizam todos os tipos de serviços e viagens
turísticas e os vendem a agências (minoristas), mas não directamente ao consumidor;
os “minoristas” vendem as viagens organizadas pelos "mayoristas" ou por eles
próprios ao consumidor, mas não a outras agências de viagens; os
“mayoristas-minoristas” que exercem a actividade empresarial correspondente aos
mayoristas e minoristas.

Todas as agências de viagens devem apresentar meios de garantia através de uma
caução individual ou colectiva a depositar na delegação regional de turismo.

A caução individual que deve ser apresentada às autoridades públicas (de modo a
que estas, a qualquer momento e de uma forma imediata, possam dispôr dela) sob a

                                               

50 Ley 21/1995, de 6 de julio, reguladora de los Viajes Combinados

51 Decreto 168/1994, de 30 de mayo, de Reglamentación de las Agencias de Viajes

52 Decreto 43/1995, de 6 de abril, de Reglamento de Agencias de Viajes

53 Decreto 176/1997, de 24 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes

54 Real Decreto 271/1988, de 25 de marzo, por el que se regula el ejercicio de las actividades proprias
de las Agencias de Viaje; Orden de 14 de abril de 1988 por la que se aprueban las normas
reguladores de las Agencias de Viajes
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forma de garantia bancária, apólices de seguro ou títulos deve ascender a 20 milhões
de PTA em relação a um mayorista, 10 milhões de PTA no que diz respeito ao
minorista e 30 milhões em relação a uma agência de viagens mayorista-minorista. A
contribuição de cada agência de viagens para a caução colectiva deve elevar-se a
50% do que deveria prestar nos termos de uma caução individual; mas, em qualquer
caso, não poderá ser inferior a 400 milhões de PTA. Estas quantias cobrem a
garantia das agências de viagens que possuam seis sucursais no máximo. Por cada
sucursal adicional, a caução individual é acrescida em 2 milhões de PTA e a colectiva
em 1 milhão de PTA.

1.1. Limitação do âmbito de aplicação da directiva

A nova lei espanhola relativa às viagens organizadas estipula que a caução se
destina a garantir a boa execução do contrato de viagem e, especialmente, o
reembolso dos fundos depositados e o repatriamento do consumidor em caso
de insolvência/falência da agência de viagens. Deste modo, o diploma não
parece considerar a disponibilidade directa do depósito para financiar o
repatriamento do consumidor, mas apenas o reembolso das despesas de
repatriamento do consumidor.

Note-se ainda que o Real Decreto 271/1988 não determina se as referidas
cauções deverão cobrir os riscos de insolvência/falência. Desta forma, não é
claro se o viajante pode beneficiar da caução no caso de a agência de viagens
se tornar insolvente/falir. A falta de uma disposição clara a favor dos
consumidores (que indique explicitamente que a caução se destina ao seu
reembolso e repatriamento em caso de insolvência/falência da agência de
viagens) implica que um consumidor só possa exigir o reembolso da agência
de viagens que é insolvente/que faliu. Entretanto, a caução servirá para cobrir
qualquer tipo de responsabilidades civil da agência de viagens, sendo, então,
apenas uma parte do estado de insolvência/falência.

1.2. Responsabilidade limitada

Enquanto a Lei 21/1995 relativa às viagens organizadas tem uma redacção
muito próxima do artigo 7º da directiva, o Real Decreto 271/1988 restringe a
cobertura total do risco. Por exemplo, os limites da garantia não só são fixos
como bastante baixos. Efectivamente, o valor da caução é fixo, não sendo
relativo ao valor do volume de negócios anual da agência de viagens. Desta
forma, quanto maior for o volume de negócios anual de uma agência de
viagens, menor é a cobertura do risco garantida pela caução.

1.3. Obrigações dos operadores/agências estrangeiros

De acordo com as explicações prestadas pela delegação espanhola na reunião
de 14 de Abril de 1999, os operadores/agências estrangeiros devem
apresentar os meios de garantia previstos pela lei espanhola. O cumprimento
das disposições relativas a garantias de viagens do respectivo país de origem
não é considerado suficiente.
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23. FRANÇA

O artigo 4º, alínea c), da Lei francesa 92-645 relativa a agências de viagens55

determina a obrigação de as agências de viagens apresentarem aos seus clientes
provas suficientes que garantam o cumprimento do contrato, o reembolso dos fundos
depositados e o repatriamento do consumidor. Em casos urgentes, deve ser possível
mobilizar de imediato a garantia em França. A mesma obrigação é estabelecida em
relação às associações que propõem viagens organizadas numa base não lucrativa
nos termos do artigo 9º, alínea b) e em relação a circuitos turísticos locais nos termos
do artigo 11º da referida lei.

O Decreto 94-49056, que se baseia na Lei 92-645, dispõe que os meios de garantia
devem ser prestados através da adesão a um fundo de garantia comum ou através da
garantia de uma instituição financeira ou de uma companhia de seguros.

Todos os anos, o Ministro dos Transportes publica uma decisão que estabelece o
valor da garantia. Até ao momento, as citadas decisões não foram notificadas à
Comissão.

A título de exemplo, é feita referência à decisão do Ministro dos Transportes, de 22
de Novembro de 1994, relativa às modalidades de cálculo da garantia financeira das
agências de viagens. De acordo com esta decisão, todas as agências de viagens estão
obrigadas a apresentar ao Préfet do seu Departement uma ficha de dados que sirva
de base para o cálculo do valor da garantia. Nesta ficha de dados, a agência de
viagens tem de declarar o volume de negócios da sua empresa no ano anterior,
subdividido em oito categorias. Em cada uma destas categorias é fixada uma
percentagem equivalente ao valor da garantia que pode ir de 2% (em relação à venda
de serviços a agências) até 16% (para as viagens organizadas pela própria agência de
viagens). O valor das garantias calculado em relação a cada uma destas oito
categorias deve constituir a soma total da garantia. Todavia, o valor mínimo da soma
da garantia é fixado em 750.000 FFR para cada agência de viagens e 250.000 FFR
em relação a cada sucursal.

Os Preféts de Departement estão autorizados a estabelecer o valor mínimo em
relação a cada empresa individual/associação e a controlar a utilização das garantias.

1.1. Responsabilidade limitada

As garantias que abrangem o reembolso dos fundos depositados e o
repatriamento do consumidor estão, em qualquer dos casos, limitadas. É
claro que sem dispor de dados mais pormenorizados é impossível determinar
a relação média entre o volume de negócios anual de uma agência de viagens
e o valor da garantia que deve ser apresentada. Todavia, pode calcular-se que

                                               

55 Loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours, (JORF, p. 9457)

56 Décret n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi n° 92-645, Articles 12-
19
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na maior parte dos casos o valor da garantia não atinge os 15% ou mesmo
10% do volume de negócios anual.

1.2. Outros pontos de interesse

Segundo informação de uma associação de consumidores, parece não existir
protecção do consumidor nos casos em que o operador/agência de viagens
não efectua a renovação da sua adesão ao fundo de garantia comum.

A legislação francesa estabelece que deve ser prestatada ao consumidor
informação sobre a existência de garantias financeiras suficientes. Na prática,
geralmente, o consumidor recebe o nome e a direcção do garante, mas
nenhuma informação concreta sobre os pormenores da garantia.

24. IRLANDA

A lei irlandesa relativa à venda de viagens e férias organizadas57, secção 22,
determina que os vendedores de viagens organizadas devem comprovar possuírem
meios de garantia suficientes para o reembolso dos fundos depositados e o
repatriamento do consumidor em caso de insolvência ou de falência. Considera-se
que o vendedor da viagem organizada satisfez este requisito se cumprir uma ou mais
das medidas descritas nas disposições 23 a 25 da referida lei. Também se considera
que o vendedor cumpriu a sua obrigação se se tratar de uma viagem organizada em
relação à qual o vendedor tenha de possuir uma licença de acordo com o Transport
Act (Lei dos Transportes) de 198258 e se estiver coberto pelos acordos estabelecidos
nos termos da referida lei.59

1.1. A garantia nos termos do Transport Act de 1982

A lei de 1982 relativa aos transportes inclui um sistema de licença para os
operadores e agências de viagens.

O artigo 13º da referida lei estabelece que cada operador ou agência de
viagens deve, antes de lhe ser concedida uma licença, apresentar uma
garantia. Esta garantia irá permitir que, em caso de incapacidade ou culpa do
operador de viagens ou da agência de viagens para cumprir os seus
compromissos financeiros ou contratuais em relação a contratos de viagens
ao estrangeiro, um valor pecuniário seja colocado à disposição do Ministro
dos Transportes para ser aplicado em benefício de qualquer cliente que tenha
sofrido danos ou perdas.

                                               

57 Package Holidays and Travel Trade Act 1995

58 Transport Act 1982,Sec. 13-19

59 see Tour Operators (Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 100 of 1983); Travel Agents Operators
(Licensing) Regulations 1983 (S.I. No. 101 of 1983); Tour Operators and Travel Agents (Bonding)
Regulations 1983 (S.I. No. 102 of 1983); Travellers’ Protection Fund Regulations1983 (S.I. No. 103
of 1983)
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A garantia pode ser utilizada no repatriamento dos clientes que estejam fora
do território irlandês, no reembolso de todas as despesas razoáveis
obrigatoriamente contraídas pelos referidos consumidores por força da
insolvência/falência e no reembolso (na medida do possível) dos fundos
depositados.

Os requisitos relativos à garantia são estabelecidos pelo Regulamento sobre
operadores de viagens e agências de viagens (garantias) de 1983 (Tours
Operators and Travel Agents (Bondings) Regulations 1983 S.I. nº 102 de
1983). De acordo com os referidos diplomas, a garantia é constituída  por um
valor de 10% (no caso de um operador de viagens) ou 4% (no caso de uma
agência de viagens) do “volume de negócios estimado para efeitos da licença”
(isto é, o total das receitas, de acordo com as estimativas daquele que requer
a licença, no que se refere aos contratos de viagem ao estrangeiro durante o
período em relação ao qual a licença foi concedida). A garantia pode revestir
a forma de uma quantia em dinheiro depositada junto do Ministro dos
Transportes ou num banco irlandês em nome do Ministro, uma garantia
constituída num banco ou numa companhia de seguros, uma garantia de
qualquer outro tipo aceite pelo Ministro, ou um regime de seguros colectivo.

1.2. Fundo de protecção dos viajantes

Os artigos 15º a 18º da Lei dos Transportes prevê o estabelecimento de um
Fundo de protecção dos viajantes para cobrir as perdas e danos sofridos por
clientes de operadores de viagens ou agências de viagens insolventes ou
falidos sempre que a garantia supramencionada for insuficiente. Todos os
titulares de uma licença de operador de viagens são obrigado a contribuir
para o referido fundo. A contribuição é de 4 IR£ por cada passageiro que
reserve uma viagem ao estrangeiro e de 2 IR£ no caso de o passageiro ser um
estudante. Não é devida nenhuma contribuição pelos passageiros que tenham
uma idade inferior a dois anos.

1.3. Os meios de garantia de acordo com os artigos 23ºa 25º do Package
Holidays and Travel Trade Act 1995 (Lei relativa a viagens e férias organizadas
de 1995)

As disposições do Package Holidays and Travel Trade Act 1995 sobre
garantias e seguros só se aplicam às viagens organizadas que não estejam
cobertas por licenças concedidas nos termos do Transport Act de 1982.
Como a lei de 1982 exige que todos os operadores de viagens e agências de
viagens que organizam a venda de viagens ao estrangeiro possuam uma
licença, pode deduzir-se que a lei de 1995 é aplicável principalmente às
viagens organizadas no território irlandês.

Os meios que permitem a comprovar a garantia prevista pela lei de 1995
consistem na constituição de uma caução junto duma entidade autorizada
dotada de um fundo de reserva ou que tenha subscrito um seguro (artigo
23º), na constituição de uma caução junto duma entidade autorizada que não
seja dotada de um fundo de reserva (artigo 24º) e não tenha subscrito um
seguro (artigo25º).
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Se o sistema da caução for escolhido60, esta deve elevar-se a 10% do volume
de negócios anual do operador, ou 15% se a entidade autorizada não tiver ela
própria um fundo de reserva ou um seguro.

A garantia da entidade autorizada, referida no artigo 23º, parece
desempenhar um papel comparável ao Fundo de Protecção dos Viajantes
previsto pela lei de 1982. Deste modo, os viajentes obterão uma
indemnização através do seguro da entidade aprovada se o fundo for
considerado insuficiente. O artigo 24º não prevê a cobertura deste seguro,
mas a dotação das cauções estebelecidas nos termos da referida disposição,
parece ser apenas aceitável.

25. ITÁLIA

O artigo 21º do Decreto Legislativo nº 111/95 estebelece a participação de todos os
operadores de viagens num fundo de garantia comum. Todavia este fundo ainda não
foi constituído. A Comissão intentou processos por infracção.

Independentemente da transposição da directiva relativa a viagens organizadas, a Lei
217/1983 estabelece um sistema de licenças que obriga as agências de viagens a
apresentar uma garantia para poderem obter uma licença. O valor da referida
garantia é determinado pelas autoridades públicas regionais entre 3.000 e 200.000
ecus, variando no geral, de acordo com a região, mas também de acordo com a
dimensão e objectivos da empresa.

26. LUXEMBURGO

O artigo 6º da lei relativa às viagens organizadas61 e o artigo 2º do regulamento
Gão-Ducal62 estabelecem que cada agência de viagens deve, para obter a licença de
exercer a respectiva actividade empresarial, apresentar uma garantia. Esta garantia
pode consistir numa garantia bancária, numa apólice de seguros ou numa adesão a
um fundo conjunto de garantia. O garante tem a seu cargo a responsabilidade pelo
reembolso integral de todos os fundos depositados assim como o repatriamento do
consumidor no caso de insolvência ou falência da agência de viagens (artigos 4º e 5º
do regulamento). A garantia deve estar imediatamente disponível no território do
Grão-Ducado.

                                               

60 Package Holidays and Travel Trade Act, 1995 (Bonds) Regulations, 1995

61 Loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation
et à la vente de voyages ou de séjours

62 Règlement grand-ducal du 4 novembre 1997 déterminant le montant, les modalités et l'utilisation de la
garantie financière prévue à l'article 6 de la loi du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions
d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours
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27. PAÍSES BAIXOS

A legislação neerlandesa63 apenas obriga o operador a tomar as medidas necessárias
para garantir o repatriamento do consumidor e o reembolso dos fundos depositados.
Nada é especificada em relação aos meios de garantia, nem é estabelecida nenhuma
sanção em caso de incumprimento. Além disso, nenhuma instância pública realiza o
controlo de mercado. Deste modo, o funcionamento do sistema depende
inteiramente da vigilância dos consumidores, que, de acordo com o Governo
neerlandês não comprariam uma viagem organizada a um operador/agência que não
apresentasse nenhuma garantia contra a sua insolvência ou falência.

O sector das viagens instituiu um fundo de garantia, para o qual os operadores
contribuem de acordo com o número de viagens organizadas vendidas. Em 1995 o
referido fundo ascendeu a cerca de 100 milhões de NLG. O sistema de participação
no fundo tem uma base voluntária, mas, segundo o Governo neerlandês, a grande
maioria dos operadores neerlandeses estão inscritos no referido fundo.

28. ÁUSTRIA

O artigo 7º da Directiva 90/314/CEE foi transposto para a legislação austríaca por
um decreto avulso64. Num período inferior a quatro anos o referido decreto foi
modificado65, sendo substituído por um novo decreto66, que também ele foi
modificado67 como reacção às aparentes lacunas do diploma. Os comentários que a
seguir se apresentam fazem referência exclusivamente à última versão do decreto,
isto é ao BGBl II 118/1998.

De acordo com este decreto relativo a viagens organizadas, os operadores são
obrigados a possuir um seguro ou uma garantia bancária com um valor mínimo de 5
a 9% do volume de negócios anual (dependendo do tipo de viagens que são
propostas). Além disso, os operadores de viagens devem aderir a um fundo de
seguros comum no valor de 50 milhões de ATS, que cobre as somas que não são
abrangidas pelo seguro ou garantia bancária individual. No caso de um operador não
aderir ao referido fundo, o seu seguro ou garantia individual deve representar, pelo
menos, 8 a 12% do seu volume de negócios anual.

O Ministério da Economia conserva o registo público dos operadores de viagens68.
Todos os operadores de viagens, nas primeiras semanas de cada ano, devem

                                               

63 Lei 689/1992 relativa à adaptação do livro 7 do Código Civil à Directiva sobre viagens organizadas,
artigo13º.

64 Reisebürosicherungsverordnung –BGBl 881/1994

65 BGBl 170/1996

66 BGBl II 10/1998

67 BGBl II 118/1998

68 c.f. BGBl II 10/1998, § 9
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comprovar regularmente que cumprem as condições relativas ao registo, entre as
quais a existência de meios de garantia suficientes em caso de insolvência ou de
falência. O registo inclui apenas operadores de viagens austríacos.

1.1. Valor mínimo da garantia

O sistema austríaco limita a responsabilidade dos garantes/seguradores.
Também deve ser referido que o "valor mínimo gantido" legal estabelecido no
decreto raramente é excedido, podendo considerar-se a referida quantia como
o montante normal da garantia.

1.2. Garantia através de estabelecimento financeiro

Os artigos 3º e 6º do decreto permitem que os meios de garantia sejam
constituídos através de um estabelecimento financeiro.

De acordo com a informação prestada por uma associação de consumidores
austríaca, este sistema apresenta alguns inconvenientes que são evidentes na
no caso da insolvência/falência da agência de viagens “Extratours Roland
Swoboda”. A garantia foi limitada pelo estabelecimento financeiro a um
determinado período. Depois do termo deste período, a garantia não foi
renovada devido à situação financeira precária do operador de viagens. As
autoridades públicas foram informadas do facto, mas não encerraram a
agência de viagens, que faliu dois meses depois da garantia ter expirado. Em
consequência, o estabelecimento financeiro não pretende intervir em relação
ao repatriamento dos consumidores e ao reembolso dos fundos depositados.

Além de uma evidente falta de atenção demonstrada pelas autoridades
públicas, este caso demonstra a existência de dois problemas: primeiro, na
Áustria, os estabelecimentos financeiros atribuem as garantias apenas durante
um determinado período; em segundo lugar, nos termos da legislação
austríaca, tais garantias não podem ser directamente executadas pelo
consumidor, mas apenas pelo titular da garantia inscrita. De onde se conclui
uma contradição com os requisitos do próprio decreto austríaco, que, no
artigo 5º, nº 2 ,e no artigo 6º, estabelece que o consumidor pode opôr-se
directamente ao garante.

1.3. Falta de protecção se o operador de viagens não apresentar os meios
de garantia

Por fim, também foi comunicado por uma associação de consumidores que o
controlo do mercado se revelou deficiente, por exemplo, nos casos de
falência de “Phönix-Tabor-Reisen” e “Extratours Roland Swoboda”: apesar
de a apólice de seguros/garantia bancária ter expirado, o operador de viagens
continuou a sua actividade empresarial. A legislação austríaca não apresenta
nenhuma solução para os casos em que um operador de viagens não esteja
segurado mas continue a sua actividade.
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29. PORTUGAL

A legislação portuguesa69 exige que as agências de viagens devam prestar uma
caução 70 assim como celebrar um seguro 71 para cobrir a responsabilidade civl que
decorre da respectiva actividade empresarial.

A caução pode ser prestada por seguro, garantia bancária, depósito bancário ou
outra forma admitida pela Direcção-Geral de Turismo. O montante garantido através
de caução será de 5% do volume de negócios anual, mas não pode ser inferior, em
caso algum, a 5000 contos nem superior a 50 000 contos.O montante mínimo
coberto pelo seguro é de 15 000 contos.

Contudo, tanto a caução como o seguro cobrem a responsabilidade civil em geral,
não sendo especificamente destinados acobrir os danos do consumidor decorrentes
da insolvência ou falência do operador ou da agência de viagens.

Nestas circunstâncias, não é clara a forma como consumidor pode beneficiar das
garantias em caso de insolvência ou falência do operador ou da agência de viagens.
Na falta de um crédito directo contra o segurador, parece que o consumidor apenas
poderá pedir o reembolso ao operador/agência insolvente/falido, o qual um terá
direito de regresso contra o segurador.

Por outro lado, deve ser referido que os valores mínimos da caução e do seguro
constituem uma restrição da garantia prevista pelo artigo 7º da
Directiva 90/314/CEE.

30. FINLÂNDIA

O artigo 8º da Lei 1080/94 estabelece que cada operador de viagens e cada agente de
um operador estrangeiro de viagens devem apresentar à administração nacional do
consumidor uma garantia aprovada que assegure o repatriamento dos consumidores
e o reembolso dos fundos depositados. O artigo 9º estabelece que os operadores de
viagens podem, em determinadas circunstâncias, ser exonerados da obrigação de
prestarem uma garantia.

Nos termos do artigo 10º, os meios de garantia podem ser apresentados sob a forma
de uma garantia, seguro ou “outros meios de garantia” (não é determinado o que
significa “outros meios de garantia”). A Administração Nacional do Consumidor tem
o direito de utilizar directamente a garantia em caso de insolvência/falência do
operador de viagens. Cabe à Administração Nacional do Consumidor decidir se
aquele meio de garantia apresentado é aceitável, isto é, suficiente para cobrir o risco.
A Comissão não dispõe de nenhuma informação qunto à maneira de determinar se
uma garantia é suficiente.

                                               

69 Decreto-Lei n.° 198/93 de 27 de Maio, Diário da República – I Série A - n.° 123, Capítulo IV

70 Decreto-Lei n.° 198/93, artigos 42º a 48º.

71 Decreto-Lei n.° 198/93, artigos 49 a 50º
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O artigo 10º da Lei 1080/94 estabelece que um decreto avulso deverá fixar outros
outros critérios referentes à aceitação de uma garantia, mas o referido decreto ainda
não foi notificado à Comissão.

No caso de insolvência ou falência de um operador de viagens, se a garantia for
considerada insuficiente, é dada prioridade à cobertura das despesas de
repatriamento.

1.1. Exoneração de determinados operadores de viagens da obrigação de
apresentar uma garantia

O artigo 9º da Lei 1080/94 permite que a Administração Nacional do
Consumidor exonere os operadores de viagens da obrigação de apresentar a
garantia se, de acordo com a natureza e a dimensão da empresa, tal garantia
não for considerada fundamental. É referido neste artigo que um decreto
especial deverá incluir outras disposições relativas à concessão das referidas
exonerações. Todavia, até ao momento, não foi notificado à Comissão o
referido decreto.

De acordo com um estudo organizado pela Universidade Católica de
Louvain-la-Neuve, a exoneração é concedida a cerca de 10% dos operadores
de viagens na Finlândia.

1.2. Responsabilidade limitada

Embora todas as garantias devam ser apresentados à Administração Nacional
do Consumidor, elas não constituem um fundo comum de garantia para
operadores de viagens. Deste modo, os clientes de um operador
insolvente/falido apenas serão indemnizados de acordo com a garantia
prestada por este operador.

A lei finlandesa (artigo 11º da Lei 1080/94) considera explicitamente a
possibilidade de uma situação em que a garantia apresentada pelo operador
de viagens é insuficiente. Nestes casos, é dada prioridade ao pagamento do
repatriamento do consumidor em vez do reembolso dos fundos depositados
relativamente à viagem organizada.

1.3. Obrigações dos operadores/agências estrangeiros

De acordo com as explicações prestadas pela delegação finlandesa na reunião
de 14 de Abril de 1999, os operadores/agências estrangeiros devem
apresentar uma garantia conforme à lei finlandesa. O cumprimento das
disposições sobre garantias em matéria de viagens no respectivo país de
origem não é considerado suficiente.
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31. SUÉCIA

A lei sueca72 relativa às garantias de viagens (artigo 1º e 4º) estabelece que os
operadores ou agências devem, antes de propor uma viagem organizada para venda,
apresentar uma garantia à Kammarkollgiet (Entidade Judicial relativa a terras e
fundos públicos). O valor da garantia é decidido pelo Kammarkollegiet , sendo no
mínimo 200.000 SKR  para os operadores, 200.000 SKR para as agências de viagens
organzadas fora da Suécia e 50.000 SKR para as agências de viagens na Suécia. Se
existir uma justificação particular para tal, o Kammarkollegiet pode fixar uma
garantia de um valor mais baixo ou conceder uma exoneração pura e simples da
obrigação de garantia.

32. REINO UNIDO

No Reino Unido, todos os operadores de viagens devem possuir uma licença73. Para
obter a referida licença, os operadores de viagens aéreas devem apresentar uma
garantia à Civil Aviation Authority (autoridade de aviação civil), que passa a ser
responsável pela utilização da referida garantia no caso de insolvência ou de falência
do operador de viagens aéreas.

Para os operadores que não organizam viagens aéreas não existe nenhum sistema de
licenças. Todavia, estão obrigados a cumprir as disposições sobre garantias de
viagens que integram os regulamentos sobre viagens organizadas, férias organizadas
e circuitos organizados no Reino Unido74. São estabelecidas sanções penais em
relação aos operadores de viagens que exercem a sua actividade empresarial sem as
garantias adequadas.

Os regulamentos sobre viagens organizadas, férias organizadas e circuitos
organizados preveêm uma grande variedade de mecanismos de garantia. O
operador/agência deve prestar a caução junto de um estabelecimento autorizado
(Reg.17), até 25% do seu volume de negócios anual ou o valor máximo de todos os
pagamentos que espera receber num determinado momento, devendo ser escolhido o
valor mais baixo. Se o estabelecimento autorizado dispuser de um fundo de reserva
ou uma cobertura de seguro, o valor mínimo da garantia baixa para 10% do volume
de negócios anual dos operadores/agências (Reg.18).

Uma outra possibilidade consiste no facto de os operadores/agências poderem
subscrever um seguro (Reg. 19). Não existe um valor mínimo de seguro, parecendo,
assim, que o segurador deve assumir uma responsabilidade ilimitada.

                                               

72 Lei relativa às garantias em matéria de viagens (SFS 1972:204, com as alterações do SFS 1996:354)

73 Deve ser considerado que, devido à situação geográfica do Reino Unido, a maior parte das viagens
organizadas vendidas compreendem o transporte aéreo.

74 The Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations, S.I. 3288 of 1992, Reg. 16 –
26
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Por fim os Regs. 20 e 21 apontam outra alternativa ao estabelecer que um trustee
conservará em depósito e por conta do consumidor os fundos pagos por este em
relação a uma viagem organizada até à plena execução do contrato.

1.1. Responsabilidade limitada

A responsabilidade parece ser limitada no sistema de caução e do trustee, não
havendo nenhuma limitação no sistema de seguro.

1.2. Fundos do Trust

Os Regulamentos nº 20 e 21 of The Package Holidays and Package Tour
Regulations (relativos a viagens organizadas, férias organizadas e circuitos
organizados) de 1992 estabelecem que o requisito de garantia é cumprido se
o conjunto dos fundos depositados por um consumidor por causa ou nos
termos de um contrato relativo a uma viagem organizada for detido por uma
pessoa agindo como trustee em relação ao consumidor até à plena execução
do contrato ou se todos os montante pagos pelo consumidor nos termos do
contrato lhe tiverem sido reembolsados ou não puderem ser reembolsados
por causa de cancelamento pelo consumidor. Neste caso não é necessário
nenhuma caução ou seguro.

De acordo com informação recebida de uma associação de consumidores,
apenas 1.000 dos 30.000 vendedores de viagens organizadas estão cobertos
por cauções, todos os outros têm um sistema de trust account system. Mas, o
Governo Britânico afirma que apenas muito poucos operadores de viagens
escolheram o sistema de trusteeship e que este sistema, por força das
obrigações rigorosas que implica, é pouco atractivo para os profissionais.

Parece que o referido sistema em alguns casos apenas possibilita o reembolso
parcial dos fundos depositados e das despesas relativas ao repatriamento do
consumidor. Os Regulamentos nº20, ponto 7 e o Regulamento nº21, ponto 6,
estabelecem ambos que se os fundos detidos no trust pelo trustee (… ) forem
insuficientes para cobrir os créditos dos consumidores (… ), o reembolso
destes será feito de acordo com uma base proporcional.

Além disso, deve ser considerado que o Regulamento 20 nada refere sobre a
identidade dos trustees, o funcionamento do trusteeship system e quais os
poderes e responsabilidades dos trustees. Não existe nenhuma exigência de
independência do trustee em relação ao operador/agência. Não se exige
nenhuma licença nem qualificação requerida para aqueles que pretendem
actuar como trustee. Também nada determina que o trust tenha de ser criado
através de um documento oficial.

Foi referido que, em muitos casos, os operadores de viagens organizadas
utilizam os seus próprios empregados (contabilistas) ou o respectivo cônjuge
para actuarem como trustees. Obviamente, os fundos privados destes trustees
são limitados e não podem ser comparados com os fundos de um
estabelecimento financeiro ou de uma companhia de seguros.


