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Alteração 124
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 114.º e 169.º,

Or. en

Alteração 125
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Projeto de resolução legislativa
Citação 2

Projeto de resolução legislativa Alteração

Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e o
artigo 114.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-
0454/2011),

Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º e os 
artigos 114.º e 169.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos 
termos dos quais a proposta lhe foi 
apresentada pela Comissão (C7-
0454/2011),

Or. en

Alteração 126
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

O artigo 169.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) estabelece que a União 
contribuirá para um nível elevado de 

O artigo 169.º, n.º 1 e n.º 2, alínea a), do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia (TFUE) estabelece que a União 
contribuirá para um nível elevado de 
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defesa dos consumidores através de 
medidas adotadas em aplicação do 
artigo 114.º. O artigo 38.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
estabelece que as políticas da União devem 
assegurar um elevado nível de defesa dos 
consumidores.

defesa dos consumidores através de 
medidas adotadas, nomeadamente através
das medidas adotadas em aplicação do 
artigo 114.º. O artigo 38.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia 
estabelece que as políticas da União devem 
assegurar um elevado nível de defesa dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 127
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em caso de reclamação resultante 
da venda de bens ou da disponibilização 
da prestação de serviços, o cliente deve 
contactar primeiro o comerciante ou o 
prestador de serviços para que a 
reclamação seja discutida e o problema 
possa ser resolvido bilateralmente. Em 
muitos casos, é possível resolver 
problemas de consumo logo à partida.

Or. en

Justificação

Para não sobrecarregar as entidades de RAL, é estritamente necessário observar este dever 
prévio.

Alteração 128
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Para um melhor funcionamento e 
concretização do mercado interno, é 
essencial aumentar a confiança dos 
cidadãos no mesmo, nomeadamente 
através da clarificação dos direitos e 
meios à disposição dos consumidores.

Or. en

Alteração 129
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-B) Garantir o acesso a formas simples, 
eficientes, céleres e de baixo custo de 
resolução de litígios transfronteiriços que 
surgem da venda de bens ou da prestação 
de serviços deve beneficiar os 
consumidores e, por conseguinte, 
aumentar a sua confiança no mercado. 
Este facto aplica-se a transações 
presenciais ou em linha.

Or. en

Alteração 130
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A resolução alternativa de litígios 
proporciona uma solução extrajudicial 
simples, rápida e pouco onerosa para 
resolver litígios entre consumidores e 

(3) A resolução alternativa de litígios 
proporciona uma solução extrajudicial 
simples, rápida e pouco onerosa para 
resolver litígios entre consumidores e 
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comerciantes. Contudo, a resolução 
alternativa de litígios não está ainda 
suficientemente desenvolvida na União 
Europeia. Para que os consumidores 
possam explorar plenamente as suas 
potencialidades, é necessário que exista a 
possibilidade de resolução alternativa de 
todos os tipos de litígios de consumo, que a 
qualidade dos procedimentos de RAL seja 
homogénea e que os consumidores e os 
comerciantes tenham deles conhecimento. 
É igualmente necessário que as entidades 
de RAL sejam eficazes no tratamento de 
litígios transfronteiriços.

comerciantes, que não pudessem ter sido 
resolvidos previamente de forma bilateral. 
Contudo, a resolução alternativa de litígios 
não está ainda suficientemente 
desenvolvida na União Europeia. Para que 
os consumidores possam explorar 
plenamente as suas potencialidades, é 
necessário que exista a possibilidade de 
resolução alternativa de todos os tipos de 
litígios de consumo, que a qualidade dos 
procedimentos de RAL seja homogénea e 
que os consumidores e os comerciantes 
tenham deles conhecimento. É igualmente 
necessário que as entidades de RAL sejam 
eficazes no tratamento de litígios 
transfronteiriços.

Or. {DE}de

Alteração 131
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A resolução alternativa de litígios 
proporciona uma solução extrajudicial 
simples, rápida e pouco onerosa para 
resolver litígios entre consumidores e 
comerciantes. Contudo, a resolução 
alternativa de litígios não está ainda 
suficientemente desenvolvida na União 
Europeia. Para que os consumidores 
possam explorar plenamente as suas 
potencialidades, é necessário que exista a 
possibilidade de resolução alternativa de 
todos os tipos de litígios de consumo, que a 
qualidade dos procedimentos de RAL seja 
homogénea e que os consumidores e os 
comerciantes tenham deles conhecimento. 
É igualmente necessário que as entidades 
de RAL sejam eficazes no tratamento de 
litígios transfronteiriços.

(3) A resolução alternativa de litígios 
proporciona uma solução extrajudicial 
simples, rápida e pouco onerosa para 
resolver litígios entre consumidores e 
comerciantes. Contudo, a resolução 
alternativa de litígios não está ainda 
suficientemente desenvolvida na União 
Europeia. Para melhorar o funcionamento 
do mercado único, é necessário que exista 
a possibilidade de resolução alternativa de 
todos os tipos de litígios de consumo, que a 
qualidade dos procedimentos de RAL seja 
homogénea e que os consumidores e os 
comerciantes tenham deles conhecimento. 
É igualmente necessário que as entidades 
de RAL sejam eficazes no tratamento de 
litígios transfronteiriços.
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Or. en

Justificação

Estabelecer RAL irá melhorar o funcionamento do mercado único, mas não é necessário 
permitir aos consumidores explorar todo o seu potencial.

Alteração 132
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A cobertura, qualidade e 
consciencialização inconsistentes dos 
mecanismos de RAL dos 
Estados-Membros, que lidam com 
transações transfronteiriças, requerem 
uma ação a nível da UE. A presente 
diretiva deve estabelecer normas mínimas 
de qualidade para as entidades de RAL. 
No entanto, não deve impedir os 
Estados-Membros de adotarem e de 
manterem normas que vão para além do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 133
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) Para os consumidores explorarem 
todo o potencial do mercado interno, a 
RAL deve estar disponível para todos os 
tipos de litígios transfronteiriços 
abrangidos pela presente diretiva, os 
procedimentos de RAL devem cumprir 
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normas mínimas de qualidade 
consistentes em toda a União, e os 
consumidores e comerciantes devem estar 
cientes da existência desses 
procedimentos. Devido a um maior 
comércio e deslocação de pessoas 
transfronteiras, é igualmente importante 
que as entidades de RAL resolvam com 
eficácia os litígios transfronteiriços.

Or. en

Alteração 134
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) As inconsistências presentes nos 
mecanismos de RAL dos 
Estados-Membros em termos de 
abrangência, qualidade e sensibilização 
do público constituem uma barreira ao 
Mercado Único. Por conseguinte, muitos 
consumidores evitam o comércio 
transfronteiriço e demonstram falta de 
confiança, uma vez que os litígios com os 
comerciantes poderiam ser resolvidos de 
forma fácil, rápida e acessível. Além 
disso, pelos mesmos motivos, nos casos 
em que haja acesso insuficiente a 
procedimentos de RAL, os comerciantes 
poderão evitar as transações 
transfronteiriças com os consumidores. 
Do mesmo modo, os comerciantes 
estabelecidos num Estado-Membro onde a 
qualidade dos procedimentos de RAL é 
inadequada encontram-se em 
desvantagem competitiva 
comparativamente aqueles que têm acesso 
a procedimentos de RAL, uma vez que 
estes últimos conseguem resolver os 
litígios com os consumidores de uma 
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forma mais rápida e acessível.

Or. el

Alteração 135
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) O desenvolvimento na União Europeia 
de um sistema de resolução alternativa de 
litígios que funcione com eficácia é 
necessário para reforçar a confiança dos 
consumidores no mercado interno, 
nomeadamente no domínio do comércio 
eletrónico. Esse processo deve apoiar-se 
nos procedimentos de RAL existentes nos 
Estados-Membros e respeitar as respetivas
tradições jurídicas.

(6) O desenvolvimento na União Europeia 
de um sistema de resolução alternativa de 
litígios que funcione com eficácia irá 
ajudar a reforçar a confiança dos 
consumidores no mercado interno, 
nomeadamente no domínio do comércio 
eletrónico. Esse processo deve apoiar-se 
nos diversos procedimentos de RAL 
existentes nos Estados-Membros, que são 
eficazes na resolução de litígios entre 
comerciantes e consumidores. Este 
processo deve igualmente respeitar as 
tradições jurídicas dos Estados-Membros.

Or. en

Justificação

O desenvolvimento da rede de RAL por toda a UE deve basear-se nos sistemas de RAL já 
existentes nos Estados-Membros. Estes sistemas, que são eficazes e respeitam critérios de 
qualidade, são muitas vezes diferentes nas suas características específicas e o respeito por 
essa diversidade deve ser a base desse desenvolvimento.

Alteração 136
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito 
incluem-se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. A sua aplicação deve 
limitar-se às queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes. A 
presente diretiva não se aplica nem às 
queixas apresentadas por comerciantes 
contra consumidores nem a litígios entre 
comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução
extrajudicial desse tipo de litígios.

Or. fr

Alteração 137
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito incluem-
se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos, exceto a prestação de 
serviços de interesse económico geral 
(serviços de interesse geral). Neste âmbito 
incluem-se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.
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Or. de

Alteração 138
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito incluem-
se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito incluem-
se litígios que surgem da venda e do 
fornecimento de conteúdo digital 
remunerado. A presente diretiva deve 
aplicar-se a queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes. Não 
deve aplicar-se a queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

Or. en

Justificação

É necessário esclarecer que está incluído o conteúdo digital. Tendo em conta que uma série 
de prestadores de RAL foram criados por forma a resolver o desequilíbrio de poderes entre 
consumidores e comerciantes, seria inadequado exigir que esses organismos aceitassem 
litígios intentados por empresas contra consumidores. A RAL não deve ser utilizada como 
uma forma de cobrança de dívidas.

Alteração 139
Konstantinos Poupakis
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Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito incluem-
se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios. 

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos, incluindo todos os 
fornecedores do setor público e privado.
Neste âmbito incluem-se as queixas 
apresentadas por consumidores contra 
comerciantes, mas também as queixas 
apresentadas por comerciantes contra 
consumidores. A presente diretiva não se 
aplica a litígios entre comerciantes; não 
deverá, no entanto, impedir os 
Estados-Membros de aprovar ou manter 
em vigor disposições em matéria de 
procedimentos de resolução extrajudicial 
desse tipo de litígios. 

Or. el

Alteração 140
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito
incluem-se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais intentados por consumidores 
contra comerciantes decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços, tanto 
presencialmente como em linha, 
incluindo o fornecimento de conteúdo 
digital remunerado, em todos os setores 
económicos. A presente diretiva não se 
aplica a serviços não económicos de 
interesse geral, que não são prestados 
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entre comerciantes; não deverá, no 
entanto, impedir os Estados-Membros de 
aprovar ou manter em vigor disposições 
em matéria de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

com o intuito de lucro financeiro. A 
presente diretiva não se aplica a
quaisquer litígios ou queixas apresentadas 
por comerciantes contra consumidores; não 
deverá, no entanto, impedir os 
Estados-Membros de aprovar ou manter 
em vigor disposições em matéria de 
procedimentos de resolução extrajudicial 
desse tipo de litígios.

Or. en

Alteração 141
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos
litígios contratuais entre consumidores e
comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito 
incluem-se as queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes, mas 
também as queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

(7) A presente diretiva aplica-se a 
reclamações relacionadas com litígios 
contratuais apresentadas pelos 
consumidores junto de comerciantes 
decorrentes da venda de bens ou da 
prestação de serviços, também decorrentes 
da venda em linha, incluindo o 
fornecimento de conteúdos digitais. Esta 
diretiva não se aplica aos serviços não 
económicos de interesse geral, nem aos 
serviços de saúde prestados pelos 
comerciantes para estudar, manter ou 
restabelecer o estado de saúde do doente, 
incluindo a entrega e o fornecimento de 
medicamentos e dispositivos médicos com 
receita. Esta diretiva não se aplica às 
reclamações por comerciantes contra 
consumidores ou a litígios entre 
comerciantes; não deverá, no entanto, 
impedir os Estados-Membros de aprovar 
ou manter em vigor disposições em matéria 
de procedimentos de resolução 
extrajudicial desse tipo de litígios.

Or. fr
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Alteração 142
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

7-A. Os consumidores devem ser 
encorajados, numa primeira fase, a 
dirigir-se diretamente ao comerciante ou 
ao sistema de resolução de reclamações 
gerido pelo comerciante para tentar uma 
solução amigável. Quando ocorre um 
litígio, este procedimento pode constituir 
um meio rápido de resolução litígios de 
consumo, mesmo que limitado no tempo.

Or. fr

Alteração 143
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A definição de «consumidor» abrange 
as pessoas singulares que atuem fora do 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional. No 
entanto, se o contrato for celebrado para 
fins relacionados em parte com a 
atividade comercial da pessoa e em parte 
à margem dessa atividade (contratos com 
dupla finalidade) e se o objetivo da 
atividade for tão limitado que não seja 
predominante no contexto global do 
contrato, essa pessoa deve ser igualmente 
considerada consumidor.

(8) A definição de «consumidor» abrange 
as pessoas singulares que atuem fora do 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional. 

Or. en
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Justificação

A abrangência da definição de consumidor para contratos com dupla finalidade (contratos 
celebrados para fins em parte relacionados e em parte à margem da atividade comercial de 
uma pessoa) é confusa, nomeadamente na medida em que a definição de consumidor no 
artigo 4.º, alínea a), declara distintamente que um consumidor é «uma pessoa singular que 
atue com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, artesanal 
ou profissional».

Alteração 144
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) A presente diretiva prevalece sobre 
qualquer legislação da União que 
contenha disposições destinadas a 
incentivar a criação de entidades de RAL 
num setor específico. Nos casos em que a 
legislação setorial específica preveja a 
criação dessas entidades, a presente 
diretiva só prevalecerá na medida em que 
essa legislação não garanta um nível pelo 
menos equivalente de proteção dos 
consumidores.

(10) Se qualquer disposição da presente 
diretiva entrar em conflito com uma 
disposição de outra lei da União relativa a 
setores específicos, prevalece e aplica-se a 
disposição dessa outra lei da União a 
esses setores específicos. Contudo, se a 
disposição for destinada a incentivar a 
criação de entidades de RAL num setor 
específico, prevalecem e aplicam-se as 
disposições pertinentes da presente 
diretiva.

Or. en

Justificação

Seria difícil aplicar um requisito para comparar o nível de proteção dos consumidores 
assegurado por diferentes atos legislativos da União. Além disso, a presente diretiva 
prevalece sobre disposições específicas de outros atos legislativos da União, não sobre toda 
a legislação.

Alteração 145
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) Por forma a facilitar a execução 
da presente diretiva, exorta-se a Comissão 
a elaborar orientações em estreita 
colaboração com os Estados-Membros
relativamente à relação entre a presente 
diretiva e outra legislação comunitária.

Or. el

Alteração 146
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As entidades de RAL caracterizam-se 
por uma grande heterogeneidade, não só na 
União mas também no interior dos 
Estados-Membros. A presente diretiva 
abrange qualquer entidade estabelecida 
numa base duradoura que faculte a 
resolução de um litígio através de um 
procedimento de RAL. Não é considerado 
um mecanismo de RAL um procedimento 
de arbitragem criado, numa base ad hoc, 
fora do âmbito de uma entidade de RAL 
para resolver um único litígio entre um 
consumidor e um comerciante.

(11) As entidades de RAL caracterizam-se 
por uma grande heterogeneidade, não só na 
União mas também no interior dos 
Estados-Membros. A presente diretiva 
abrange qualquer entidade estabelecida 
numa base duradoura para resolver um 
litígio entre um consumidor e um 
comerciante que tenha sido listada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da 
presente diretiva. Não é considerado um 
mecanismo de RAL um procedimento de 
arbitragem criado, numa base ad hoc, fora 
do âmbito de uma entidade de RAL para 
resolver um único litígio entre um 
consumidor e um comerciante.

Or. en

Justificação

Os prestadores de RAL que não escolham tornar-se entidades de RAL nos termos da presente 
diretiva não são afetados pelas disposições da mesma.



AM\903359PT.doc 17/158 PE489.695v01-00

PT

Alteração 147
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, nem a serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante. Não é aplicável a 
negociações diretas entre as partes. Além 
disso, não se aplica às tentativas de um juiz 
para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante, nem a negociações diretas 
entre as partes. Além disso, não se aplica 
às tentativas de um juiz para solucionar um 
litígio durante a tramitação de 
procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.

Or. fr

Alteração 148
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, nem a serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante. Não é aplicável a 
negociações diretas entre as partes. Além 
disso, não se aplica às tentativas de um juiz 
para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante nem a negociações diretas 
entre as partes. Além disso, não se aplica 
às tentativas de um juiz para solucionar um 
litígio durante a tramitação de 
procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.
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Or. en

Justificação

A mediação proporcionada pelos comerciantes ou a mediação interna não devem ser 
excluídas, na medida em que constituem uma parte importante dos mecanismos alternativos 
de resolução de litígios. A Recomendação 98/257/CE não excluiu este tipo de mediação se 
determinadas condições fossem satisfeitas. A mediação interna pode constituir um verdadeiro 
valor acrescentado para a resolução extrajudicial de litígios, na medida em que garante 
conhecimento técnico/«no terreno» e permite o desenvolvimento de mediação de 
proximidade, o que é um elemento de grande valor para as partes.

Alteração 149
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, nem a serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante. Não é aplicável a 
negociações diretas entre as partes. Além 
disso, não se aplica às tentativas de um juiz 
para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

(12) A presente diretiva aplica-se a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, desde que se cumpram 
integralmente os requisitos específicos de 
independência e imparcialidade. A 
presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante nem a negociações diretas 
entre as partes. Além disso, não se aplica 
às tentativas de um juiz para solucionar um 
litígio durante a tramitação de 
procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a presença, por toda a UE, de sistemas de RAL eficientes e que funcionam 
bem nos quais a pessoa singular responsável é empregada exclusivamente pelo comerciante, 
para além do objetivo claro da diretiva de se basear em entidades de RAL existentes, é 
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adequado alargar o âmbito destes sistemas de RAL, desde que respeitem os critérios de 
independência e de imparcialidade que serão especificados na diretiva.

Alteração 150
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, nem a serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante. Não é aplicável a 
negociações diretas entre as partes. Além 
disso, não se aplica às tentativas de um juiz 
para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

(12) A presente diretiva aplica-se a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, desde que se cumpram 
integralmente os requisitos estabelecidos 
no capítulo II da presente diretiva. A 
presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante nem a negociações diretas 
entre as partes. Além disso, não se aplica 
às tentativas de um juiz para solucionar um 
litígio durante a tramitação de 
procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.

Or. en

Alteração 151
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 

(12) A presente diretiva não se aplica a 
serviços de reclamações de consumidores 
geridos pelo comerciante. Não é aplicável a 
negociações diretas entre as partes. Além 
disso, não se aplica às tentativas de um juiz 
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pelo comerciante, nem a serviços de 
reclamações de consumidores geridos pelo 
comerciante. Não é aplicável a negociações 
diretas entre as partes. Além disso, não se 
aplica às tentativas de um juiz para 
solucionar um litígio durante a tramitação 
de procedimentos judiciais relativos a esse 
litígio.

para solucionar um litígio durante a 
tramitação de procedimentos judiciais 
relativos a esse litígio.

Or. en

<AmendB>Alteração 152
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A presente diretiva não deve ser 
aplicável à venda de bens, nem à 
prestação de serviços considerados de 
interesse económico geral (serviços de 
interesse geral) e que representem, assim, 
atividades de poder público. É o caso, por 
exemplo, da prestação de serviços de 
abastecimento de água, de tratamento de 
águas residuais e de eliminação de 
resíduos, desde que num Estado-Membro 
exista essa regulamentação legal como 
serviços de interesse geral.

Or. de

Alteração 153
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos a cargo de entidades de 
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resolução de litígios nas quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de 
litígios sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, exceto se forem 
satisfeitas determinadas condições que 
assegurem a independência e a 
imparcialidade adequadas da pessoa 
singular responsável pela resolução de 
litígios.

Or. en

Justificação

A mediação proporcionada pelos comerciantes ou a mediação interna não devem ser 
excluídas, na medida em que constituem uma parte importante dos mecanismos alternativos 
de resolução de litígios. A Recomendação 98/257/CE não excluiu este tipo de mediação se 
determinadas condições fossem satisfeitas. A mediação interna pode constituir um verdadeiro 
valor acrescentado para a resolução extrajudicial de litígios, na medida em que garante 
conhecimento técnico/«no terreno» e permite o desenvolvimento de mediação de 
proximidade, o que é um elemento de grande valor para as partes.

Alteração 154
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

12-A. A presente diretiva só se aplica aos 
procedimentos das entidades de resolução 
de litígios quando as pessoas singulares 
encarregues da resolução de litígios são 
empregadas ou recebem remuneração 
exclusivamente do comerciante ou de uma 
associação de comerciantes na condição 
de, além do facto de o funcionamento 
destas entidades satisfazer as exigências 
estabelecidas no Capítulo II da presente 
diretiva, estas pessoas singulares 
respeitarem as condições específicas 
previstas no artigo 6.º, n.º 2-A da presente 
diretiva. Para o efeito, a entidade de 
resolução de litígios em causa deve ser 
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submetida, no mínimo, uma vez por ano a 
uma avaliação, realizada pela autoridade 
competente do Estado-Membro no qual a 
entidade está estabelecida, com vista a 
determinar se preenche efetivamente esta 
dupla condição.

Or. fr

Alteração 155
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser apresentados a uma 
entidade de RAL conforme às exigências 
impostas na presente diretiva. Para cumprir 
esta obrigação, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de se servir de 
entidades de RAL existentes e adaptar, se 
for caso disso, o seu âmbito de aplicação, 
ou de criar novas entidades de RAL. A 
presente diretiva não obriga os 
Estados-Membros a criar uma entidade 
específica de RAL em cada setor retalhista. 
Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de criar uma entidade de 
RAL supletiva que seja responsável pela 
resolução de litígios para os quais não 
exista uma entidade específica competente.

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente
diretiva possam ser apresentados a uma 
entidade de RAL conforme às exigências 
impostas na presente diretiva e que foram 
comunicadas à Comissão Europeia em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da 
presente diretiva. Para cumprir esta 
obrigação, os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de se servir de entidades de 
RAL existentes e adaptar, se for caso disso, 
o seu âmbito de aplicação, ou de criar 
novas entidades de RAL. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
criar uma entidade específica de RAL em 
cada setor retalhista. Os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de criar uma 
entidade de RAL supletiva que seja 
responsável pela resolução de litígios para 
os quais não exista uma entidade específica 
competente.

Or. en

Justificação

Todas as entidades de RAL que cumpram os critérios estabelecidos pela presente proposta de 
diretiva têm de ser comunicadas à Comissão Europeia pela autoridade nacional competente, 
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em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da proposta de diretiva.

Alteração 156
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser apresentados a uma 
entidade de RAL conforme às exigências
impostas na presente diretiva. Para 
cumprir esta obrigação, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de se servir de entidades de 
RAL existentes e adaptar, se for caso 
disso, o seu âmbito de aplicação, ou de 
criar novas entidades de RAL. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
criar uma entidade específica de RAL em 
cada setor retalhista. Os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de criar uma 
entidade de RAL supletiva que seja 
responsável pela resolução de litígios para 
os quais não exista uma entidade específica 
competente.

(13) Os Estados-Membros devem 
possibilitar que as organizações 
empresariais e de consumidores instituam 
entidades de RAL ou ajustem o âmbito de 
aplicação de entidades de RAL existentes e 
que funcionam bem, cumprindo os 
critérios de qualidade impostos pela 
presente diretiva. A presente diretiva não 
obriga os Estados-Membros a criar uma 
entidade específica de RAL em cada setor 
retalhista. Os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de criar uma entidade de 
RAL supletiva que seja responsável pela 
resolução de litígios transfronteiriços para 
os quais não exista uma entidade específica 
competente.

Or. en

Alteração 157
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser apresentados a uma 
entidade de RAL conforme às exigências 

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva sejam apresentados a uma entidade 
de RAL conforme às exigências impostas 
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impostas na presente diretiva. Para cumprir 
esta obrigação, os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de se servir de 
entidades de RAL existentes e adaptar, se 
for caso disso, o seu âmbito de aplicação, 
ou de criar novas entidades de RAL. A 
presente diretiva não obriga os 
Estados-Membros a criar uma entidade 
específica de RAL em cada setor retalhista. 
Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de criar uma entidade de 
RAL supletiva que seja responsável pela 
resolução de litígios para os quais não 
exista uma entidade específica competente.

na presente diretiva. Para cumprir esta 
obrigação, os Estados-Membros devem ter 
a possibilidade de se servir de entidades de 
RAL existentes e adaptar, se for caso disso, 
o seu âmbito de aplicação, ou de criar 
novas entidades de RAL. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
criar uma entidade específica de RAL em 
cada setor retalhista. Os Estados-Membros
devem ter a possibilidade de criar uma 
entidade de RAL supletiva que seja 
responsável pela resolução de litígios para 
os quais não exista uma entidade específica 
competente.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a experiência positiva de alguns Estados-Membros, um sistema alternativo 
eficiente de resolução de litígios deve basear-se na obrigatoriedade da tentativa de 
conciliação antes do recurso à via judicial.

Alteração 158
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser apresentados a uma 
entidade de RAL conforme às exigências 
impostas na presente diretiva. Para 
cumprir esta obrigação, os 
Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de se servir de entidades de 
RAL existentes e adaptar, se for caso disso, 
o seu âmbito de aplicação, ou de criar 
novas entidades de RAL. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
criar uma entidade específica de RAL em 
cada setor retalhista. Os Estados-Membros

(13) Os Estados-Membros devem velar por 
que os litígios contratuais abrangidos pela 
presente diretiva possam ser apresentados a 
uma entidade de RAL que cumpra os 
critérios de qualidade impostos pela
presente diretiva. Os Estados-Membros
podem igualmente cumprir esta obrigação 
com base em entidades de RAL existentes 
e que funcionem bem e adaptar, se for 
caso disso e cumprindo as disposições da 
diretiva, o seu âmbito de aplicação, ou
criar novas entidades de RAL. A presente 
diretiva não obriga os Estados-Membros a 
criar uma entidade específica de RAL em 
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devem ter a possibilidade de criar uma 
entidade de RAL supletiva que seja 
responsável pela resolução de litígios para 
os quais não exista uma entidade específica 
competente.

cada setor retalhista. Os Estados-Membros
devem criar uma entidade de RAL 
supletiva que seja responsável pela 
resolução de litígios para os quais não 
exista uma entidade específica competente, 
por forma a assegurar a total cobertura 
geográfica e o acesso à resolução 
alternativa de litígios em todos os 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 159
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A presente diretiva não obsta a que os 
comerciantes estabelecidos num 
Estado-Membro sejam abrangidos por uma 
entidade de RAL localizada noutro 
Estado-Membro. Os Estados-Membros
devem incentivar o desenvolvimento de 
entidades desse tipo.

(14) A presente diretiva não obsta a que os 
comerciantes estabelecidos num 
Estado-Membro sejam abrangidos por uma 
entidade de RAL localizada noutro 
Estado-Membro. Os Estados-Membros
devem apoiar o desenvolvimento de 
entidades desse tipo. Contudo, as 
entidades de RAL devem autofinanciar-se, 
por exemplo, através de donativos, 
quotizações, taxas mais pequenas para o 
serviço oferecido e agrupamentos de 
várias entidades e membros. O 
financiamento pelos Estados-Membros
deve ser o último recurso.

Or. de

Justificação

As entidades de RAL destinam-se à resolução de litígios decorrentes de atividades 
económicas. Não devem, por princípio, ser financiadas pelo Estado e, por conseguinte, pelos 
contribuintes, que nada têm a ver com os litígios privados individuais.
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Alteração 160
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A presente diretiva não obsta a que 
os Estados-Membros mantenham ou 
introduzam mecanismos de RAL para 
tratar, em conjunto, litígios idênticos ou 
semelhantes entre um comerciante e 
vários consumidores. Esses 
procedimentos podem ser considerados 
como um primeiro passo para o 
desenvolvimento de processos coletivos de 
RAL na União.

Suprimido

Or. de

Justificação

Não devemos prescrever aos Estados-Membros que outros direitos têm.

Alteração 161
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros mantenham ou 
introduzam mecanismos de RAL para 
tratar, em conjunto, litígios idênticos ou 
semelhantes entre um comerciante e vários 
consumidores. Esses procedimentos 
podem ser considerados como um 
primeiro passo para o desenvolvimento de 
processos coletivos de RAL na União.

(15) A presente diretiva não obsta a que os 
Estados-Membros mantenham ou 
introduzam mecanismos de RAL para 
tratar, em conjunto, litígios idênticos ou 
semelhantes entre um comerciante e vários 
consumidores. Têm de ser realizadas 
avaliações de impacto exaustivas a 
acordos coletivos alcançados
extrajudicialmente antes de serem 
propostos a nível da União.

Or. en
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Alteração 162
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A confidencialidade e a esfera 
privada devem estar sempre garantidas 
durante o procedimento de RAL. Se forem 
tornadas públicas decisões exemplares, os 
nomes das partes e eventuais referências 
às mesmas devem ser ocultados, salvo 
acordo expresso de ambas as partes.

Or. de

Justificação

Também aqui é preciso ter em conta a proteção de dados.

Alteração 163
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) A imparcialidade e a integridade 
das entidades de RAL são essenciais para 
conquistar a confiança dos cidadãos 
europeus de que os mecanismos de RAL 
lhes proporcionarão um resultado justo e 
independente.

Or. en

Alteração 164
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro.

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais e 
independentes se não puderem ser sujeitas 
a pressões suscetíveis de influenciar a sua 
atitude em relação ao litígio. É 
particularmente importante garantir a 
ausência de tais pressões nos casos em que 
as entidades de RAL sejam financiadas por 
uma das partes no litígio ou por uma 
organização de que uma das partes seja 
membro. Da mesma forma, as condições 
específicas devem aplicar-se às pessoas 
singulares encarregadas da resolução 
alternativa de litígios que são empregadas 
ou recebem remuneração exclusivamente 
do comerciante ou de uma associação de 
comerciantes.

Or. fr

Alteração 165
Hans-Peter Mayer, Heide Rühle, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro.

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. Por conseguinte, uma pressão 
deste tipo não deve ser considerada, por si 
só e automaticamente, um dado adquirido 
se a pessoa singular encarregada do 
litígio for parcialmente financiada por 
uma das partes. É particularmente 
importante garantir a ausência de tais 
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pressões sobretudo nos casos em que as 
entidades de RAL sejam exclusivamente
financiadas por uma das partes no litígio ou 
exclusivamente por uma organização de 
que uma das partes seja membro.

Or. de

Alteração 166
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro.

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro ou serviços de reclamações 
de consumidores geridos pelo 
comerciante. Devem ser estabelecidos 
requisitos específicos para sistemas de 
RAL nos quais as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução de litígios 
sejam empregadas exclusivamente pelo 
comerciante.

Or. en

Justificação

O estabelecimento de requisitos específicos para sistemas de RAL nos quais as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução de litígios são empregadas exclusivamente pelo 
comerciante é essencial para garantir o cumprimento dos princípios da imparcialidade e da 
independência.
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Alteração 167
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro.

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro. Por conseguinte, os 
procedimentos nos quais a pessoa 
singular responsável pela resolução do 
litígio é empregada ou recebe outras 
formas de remuneração exclusivamente 
do comerciante não devem ser 
considerados procedimentos de RAL no 
significado dado pela presente diretiva e, 
por isso, devem ser excluídos do seu 
âmbito de aplicação. Contudo, a presente 
diretiva não deve afetar a possibilidade de 
associações empresariais ou profissionais 
financiarem uma entidade de RAL.

Or. en

Alteração 168
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
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de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro.

de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro. Por forma a assegurar a 
ausência de quaisquer conflitos de 
interesses, as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução alternativa de 
litígios devem divulgar quaisquer 
circunstâncias que possam afetar a sua 
independência ou suscitar conflitos de 
interesses. Devem ser aplicados requisitos 
específicos a pessoas empregadas 
exclusivamente pelo comerciante.

Or. en

Alteração 169
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É essencial para o sucesso da 
RAL, nomeadamente por forma a 
assegurar a confiança necessária nos
procedimentos de RAL, que as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução 
alternativa de litígios possuam as 
competências técnicas necessárias. Por 
conseguinte, devem ser fornecidos 
esquemas de formação específicos numa 
cooperação entre os Estados-Membros e a 
Comissão.

Or. en

Alteração 170
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de assegurar a transparência das 
entidades e dos procedimentos de RAL é 
necessário que as partes recebam todas as 
informações de que necessitam para tomar 
uma decisão informada antes de darem 
início a um procedimento de RAL.

(18) Sujeito a quaisquer regras nacionais 
que tornem obrigatória a participação dos 
comerciantes num procedimento de RAL, 
a fim de assegurar a transparência das 
entidades e dos procedimentos de RAL é 
necessário que as partes recebam todas as 
informações de que necessitam para tomar 
uma decisão informada antes de darem 
início a um procedimento de RAL.

Or. en

Justificação

Existem sistemas obrigatórios de RAL em alguns Estados-Membros que exigem, em 
determinadas circunstâncias, que as empresas se envolvam em procedimentos deste género.

Alteração 171
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias. A entidade de 
RAL deve poder prorrogar este período 
quando a complexidade do litígio em 
questão assim o exigir.

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias de calendário, a 
contar da data de receção do processo 
completo de reclamação pela entidade de 
RAL. A entidade de RAL deve poder 
prorrogar este período quando a 
complexidade do litígio em questão assim 
o exigir.

Or. fr



AM\903359PT.doc 33/158 PE489.695v01-00

PT

Alteração 172
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias. A entidade de 
RAL deve poder prorrogar este período 
quando a complexidade do litígio em 
questão assim o exigir.

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias de calendário a 
partir da apresentação da queixa junto da 
entidade de RAL até à proposta de uma 
solução pela entidade de RAL. Em 
situações de litígios de grande 
complexidade, as entidades de RAL, em 
casos excecionais, devem ter a 
possibilidade de prolongar o prazo com a 
finalidade de uma verificação mais 
objetiva de determinados aspetos do 
respetivo caso.

Or. de

Alteração 173
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias. A entidade de 
RAL deve poder prorrogar este período 
quando a complexidade do litígio em 
questão assim o exigir.

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias. A entidade de 
RAL deve poder prorrogar este período 
quando a complexidade do litígio em 
questão assim o exigir ou por outros 
motivos devidamente justificados.

Or. en
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Justificação

Por forma a permitir que as entidades de RAL prorroguem este prazo, quando devidamente 
justificado, para garantir que os consumidores obtêm um resultado de qualidade e não 
apenas um resultado rápido.

Alteração 174
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) Nem sempre é possível aos 
consumidores retirar benefícios da 
resolução amigável dos litígios ou porque 
não têm conhecimento da existência das 
entidades de RAL ou simplesmente 
porque não o pretendem fazer. Ao mesmo 
tempo, é provável que existam algumas 
práticas comerciais enganosas de forma 
encoberta e sistemática, com um eventual 
efeito negativo para um vasto número de 
consumidores, sem que sejam 
denunciadas e resolvidas. Nesses casos, 
uma entidade de RAL deve ser competente 
para decidir lançar processos de 
inquérito, com base na sua experiência 
obtida com as práticas comerciais que não 
foram necessariamente o objeto de 
queixas dos consumidores, mas em 
relação às quais existam suspeitas ou 
provas razoáveis de que constituem uma 
violação grave dos direitos dos 
consumidores e, exigindo, por isso, um 
controlo especial. A entidade de RAL deve 
igualmente ser capaz de informar o 
público sobre os resultados dos inquéritos 
e fazer recomendações públicas aos 
comerciantes no sentido de corrigirem o 
seu comportamento ilícito.

Or. el



AM\903359PT.doc 35/158 PE489.695v01-00

PT

Justificação

Sem terem que esperar que seja apresentada uma queixa, as entidades de RAL devem poder 
decidir lançar um inquérito às práticas comerciais sob as quais existam suspeitas razoáveis 
de serem (e que as provas demonstram que são) enganosas e que constituem uma violação 
grave dos direitos de um vasto número de consumidores. Os organismos de RAL devem 
informar o público sobre os resultados desses inquéritos, fazendo recomendações públicas 
aos comerciantes no sentido de corrigirem o seu comportamento ilícito.

Alteração 175
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos para os consumidores.

Or. fr

Alteração 176
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para as 
partes, de modo a que sua utilização 
continue a ser economicamente vantajosa.
No final do procedimento de RAL, a parte 
vencedora deve ser reembolsada dos 
custos decorrentes da respetiva abertura 
pela parte vencida.

Or. de
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Alteração 177
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos para os consumidores, de modo a 
que sua utilização continue a ser 
economicamente vantajosa. Os 
Estados-Membros decidem qual a forma 
mais adequada de financiamento dos 
procedimentos de RAL por parte da 
indústria no âmbito da sua jurisdição.

Or. en

Justificação

Os consumidores serão dissuadidos de recorrer à RAL se houver custos associados ao 
processo. As normas processuais aplicáveis a queixas fúteis ou vexatórias restringirão as 
queixas às que são indispensáveis. No atual clima económico é preciso esclarecer que os 
contribuintes não têm de financiar procedimentos de RAL, tem de ser a indústria.

Alteração 178
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados e, em 
qualquer caso, facilmente quantificáveis
para os consumidores ou os comerciantes, 
de modo a que sua utilização continue a ser 
economicamente vantajosa.

Or. it
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Justificação

A fim de reforçar a acessibilidade e transparência, os custos do procedimento devem ser 
clara e facilmente quantificáveis pelo consumidor ou pelo comerciante antes de o consumidor 
ou comerciante dar início ao mesmo.

Alteração 179
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para
os consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos para o consumidor. No caso de 
haver custos associados, estes devem ser 
razoáveis, proporcionais e moderados, de 
modo a assegurar que o processo de RAL 
é acessível, atrativo e pouco oneroso.

Or. en

Alteração 180
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa.

(20) Os procedimentos de RAL devem ser 
gratuitos ou com custos moderados para os 
consumidores, de modo a que sua 
utilização continue a ser economicamente 
vantajosa. No caso de haver custos 
associados, estes devem ser razoáveis, 
proporcionais e moderados, de modo a 
assegurar que o processo de RAL é 
acessível, atrativo e pouco oneroso para 
os consumidores. 
Este facto não deve restringir a 
capacidade dos serviços de resolução de 
litígios que já funcionam cobrando às 
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empresas os seus serviços numa base 
casuística ou mediante uma taxa paga por 
toda a indústria.

Or. en

Alteração 181
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os procedimentos de RAL devem ser 
justos, de modo a que as partes em litígio 
sejam plenamente informadas dos seus 
direitos e das consequências das escolhas 
que fizerem no contexto de um 
procedimento de RAL.

Os procedimentos de RAL devem ser 
justos, de modo a que as partes em litígio 
sejam plenamente informadas dos seus 
direitos e das consequências das escolhas 
que fizerem no contexto de um 
procedimento de RAL. As entidades de 
RAL devem informar os consumidores 
dos seus direitos em conformidade com as 
disposições jurídicas antes de estes 
concordarem ou rejeitarem a solução 
imposta ou proposta. Ambas as partes 
devem igualmente poder apresentar a sua 
informação e as suas provas sem estarem 
fisicamente presentes.

Or. en

Alteração 182
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Um acordo entre um consumidor e 
um comerciante para apresentação de 
queixas a uma entidade de RAL não pode 
privar qualquer um deles dos seus direitos 
de procurar obter reparação juntos dos 
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tribunais. No caso de as entidades de RAL 
imporem soluções, estas apenas serão 
vinculativas para as partes se estas 
tiverem sido informadas previamente da 
sua natureza vinculativa e as partes o 
tiverem especificamente aceitado.

Or. en

Alteração 183
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Um acordo entre um consumidor e 
um comerciante para apresentação de 
queixas a uma entidade de RAL não é 
vinculativo para o consumidor se tiver 
sido celebrado antes de o litígio ter 
surgido e se privar o consumidor do seu 
direito de interpor uma ação nos tribunais 
para resolução do litígio. No caso de as 
entidades de RAL imporem soluções, estas 
apenas serão vinculativas para as partes 
se estas tiverem sido informadas 
previamente da sua natureza vinculativa e 
as partes o tiverem especificamente 
aceitado, com exceção do caso em que as 
normas nacionais determinem que as 
soluções apenas serão vinculativas para 
os comerciantes.

Or. en

Alteração 184
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de cumprir o princípio 
reconhecido da liberdade, o resultado dos 
procedimentos não deve ser vinculativo 
para as partes, exceto se estas forem 
informadas previamente ao início do 
processo sobre a natureza vinculativa do 
resultado e declararem explicitamente o 
seu consentimento. Este facto aplica-se 
sem prejuízo de qualquer legislação 
nacional que determine que as soluções 
de RAL são vinculativas para o 
comerciante.

Or. en

Alteração 185
Sirpa Pietikäinen, Mitro Repo

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Incentiva a Comissão a 
desenvolver a rede de Centros Europeus 
de Consumidores por forma a conferir-lhe 
autoridade jurídica no domínio da RAL e, 
nomeadamente, em litígios 
transfronteiriços.

Or. en

Alteração 186
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

21-A. A Comissão Europeia deve, quando 
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for necessário, retirar os fundos 
adequados do Programa Consumidores 
2014-2020 para financiar a 
implementação de novas entidade e 
colocar à disposição fundos para formar 
mediadores e outro pessoal de apoio e 
fornecer informações e ajuda, entre 
outros, aos consumidores. Importa 
organizar de forma mais eficaz os 
recursos e os pontos de contacto 
existentes para comunicar informações 
aos cidadãos.

Or. fr

Alteração 187
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) Atendo à importância crescente do 
conceito de responsabilidade social das 
empresas e do impacto social e da 
credibilidade de uma empresa, a 
publicação de práticas comerciais injustas 
ou enganosas poderá causar mais danos 
do que as penalizações financeiras. A 
perspetiva da publicação das soluções 
propostas por parte de uma entidade de 
RAL, através da qual os litígios podem ser 
resolvidos de forma mais eficaz, poderá 
constituir, para os comerciantes que 
sistematicamente recusam a sua 
aplicação, uma ferramenta valiosa para 
os motivar a prosseguir de forma 
veemente uma resolução consensual dos 
litígios e também a prevenir essa conduta 
no futuro, salvaguardando ao mesmo 
tempo os interesses dos consumidores.

Or. el



PE489.695v01-00 42/158 AM\903359PT.doc

PT

Justificação

Atendendo à importância crescente atual da responsabilidade social das empresas e da 
credibilidade de uma empresa com impacto também no mercado, a perspetiva da publicação 
das soluções propostas por parte das entidades de RAL poderá constituir um meio para 
pressionar os comerciantes que rejeitam e recusam implementá-las para resolver os litígios, 
podendo também prevenir condutas semelhantes no futuro.

Alteração 188
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) No caso de procedimentos de RAL 
que impõem soluções vinculativas, deve 
ser proporcionado aos consumidores pelo 
menos o mesmo nível de proteção que o 
previsto nas disposições obrigatórias 
aplicáveis nos termos da legislação do 
Estado-Membro em cujo território está 
estabelecida a entidade de RAL, bem 
como a proteção prevista pelas disposições 
obrigatórias aplicáveis nos termos da 
legislação do Estado-Membro no qual o 
consumidor tem a sua residência 
habitual.

Or. en

Alteração 189
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) No caso de procedimentos de RAL 
que impõem soluções vinculativas para os 
consumidores, deve ser proporcionado a 
estes pelo menos o mesmo nível de 
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proteção que o previsto nas disposições 
obrigatórias aplicáveis nos termos da 
legislação do Estado-Membro em cujo 
território está estabelecida a entidade de 
RAL. No caso de litígios transfronteiriços, 
a solução imposta pela entidade de RAL 
não deve resultar na privação por parte do 
consumidor da proteção conferida pelas 
disposições obrigatórias aplicáveis nos 
termos da legislação do Estado-Membro 
no qual o consumidor tem a sua 
residência habitual.

Or. en

Alteração 190
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) A confidencialidade é importante 
nos procedimentos de RAL e, por 
conseguinte, a presente diretiva deve 
assegurar um nível mínimo de 
compatibilidade com as normas de 
processo civil no que se refere à forma de 
proteção da confidencialidade dos 
procedimentos de RAL em qualquer 
processo judicial ou arbitragem civil ou 
comercial subsequente.

Or. en

Alteração 191
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(21-B) Com vista a conciliar, a 
necessidade do acesso dos consumidores a 
procedimentos de RAL, por um lado, com 
a necessidade de proteger os comerciantes 
de queixas injustas ou infundadas, por 
outro, é indispensável que essas queixas 
sejam apresentadas de boa-fé a uma 
entidade de RAL, nomeadamente: (a) de 
um ponto de vista processual, o 
consumidor deve juntar à queixa provas 
suficientes que estejam na base do litígio 
em questão, (b) de um ponto de vista ético, 
o comerciante deve ter conhecimento das 
alegações contra ele e ter a oportunidade 
de fazer as suas observações, 
eventualmente como parte de um processo 
interno de tratamento de queixas, antes de 
a queixa chegar à entidade de RAL, e (c) 
de um ponto de vista jurídico, não deve 
ser possível apresentar um litígio para 
resolução por parte de uma entidade de 
RAL, sem que todos os meios para se 
obter um acordo amigável diretamente 
entre o comerciante e o consumidor 
tenham sido esgotados sem êxito.

Or. el

Alteração 192
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) Por forma a serem sustentáveis e a 
funcionarem de modo eficiente, as 
entidades de RAL devem receber o 
financiamento adequado ao exercício das 
suas atividades. Devem preferencialmente 
ser financiadas por fundos privados.
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Or. en

Alteração 193
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 21-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-C) A fim de incentivar as partes a 
recorrer à RAL, os Estados-Membros
devem assegurar que as suas normas 
relativas a prazos de prescrição não 
impedem as partes de recorrer a tribunal 
se a sua tentativa para encontrar uma 
solução através de um procedimento de 
RAL não for bem-sucedida. Os 
Estados-Membros devem garantir que 
este resultado é alcançado mesmo que a 
presente diretiva não harmonize as 
normas nacionais relativas a prazos de 
prescrição. As disposições relativas a 
prazos de prescrição presentes em acordos 
internacionais aplicados nos 
Estados-Membros, por exemplo em 
matéria de legislação de transportes, não 
são afetadas pela presente diretiva.

Or. en

Alteração 194
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Quando ocorre um litígio, é necessário 
que os consumidores sejam capazes de
identificar rapidamente as entidades de 
RAL competentes para tratar da sua queixa 
e saber se o comerciante em causa 

(22) Quando ocorre um litígio, é necessário 
que os consumidores sejam capazes de 
identificar rapidamente as entidades de 
RAL competentes para tratar da sua 
queixa. Os comerciantes que passem a 
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participará ou não em procedimentos 
submetidos a uma entidade de RAL. Os 
comerciantes devem, pois, fornecer essas 
informações nos seus principais 
documentos comerciais e, se for caso 
disso, nos respetivos sítios Web. Esta 
obrigação deve aplicar-se sem prejuízo do 
disposto no artigo 6.º, n.º 1, alínea t), no 
artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 8.º da Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores[25]. 
O artigo 6.º, n.º 1, alínea t), da Diretiva 
2011/83/UE prevê que, para contratos 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
faculte ao consumidor informações sobre a 
possibilidade de acesso a um mecanismo 
extrajudicial de apresentação de queixas a 
que o comerciante esteja submetido e o 
modo de acesso ao mesmo, antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato. O artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 
2011/83/UE prevê que, nos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, estas informações devem ser 
fornecidas em papel ou, se o consumidor 
aceitar, noutro suporte duradouro.

utilizar entidades de RAL devem, pois, 
comunicar ao consumidor o endereço ou 
o sítio Web da entidade de RAL à qual 
correspondem. Estas informações devem 
ser publicadas de forma clara, facilmente 
compreensível e devem estar facilmente 
acessíveis direta e permanentemente, se 
for caso disso, nos respetivos sítios Web, 
nas condições gerais dos contratos de 
venda de mercadorias ou de prestação de 
serviços entre o comerciante e o 
consumidor, e sempre que um 
comerciante rejeitar uma reclamação 
apresentada diretamente por um 
consumidor . Esta obrigação deve aplicar-
se sem prejuízo do disposto no artigo 6.º, 
n.º 1, alínea t), no artigo 7.º, n.º 1, e no 
artigo 8.º da Diretiva 2011/83/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011, relativa aos direitos 
dos consumidores[25]. O artigo 6.º, n.º 1, 
alínea t), da Diretiva 2011/83/UE prevê 
que, para contratos celebrados à distância 
ou fora do estabelecimento comercial, o 
comerciante faculte ao consumidor 
informações sobre a possibilidade de 
acesso a um mecanismo extrajudicial de 
apresentação de queixas a que o 
comerciante esteja submetido e o modo de 
acesso ao mesmo, antes de o consumidor 
ficar vinculado por um contrato. O 
artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 2011/83/UE 
prevê que, nos contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, estas 
informações devem ser fornecidas em 
papel ou, se o consumidor aceitar, noutro 
suporte duradouro.

Or. fr

Alteração 195
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Quando ocorre um litígio, é necessário 
que os consumidores sejam capazes de 
identificar rapidamente as entidades de 
RAL competentes para tratar da sua queixa 
e saber se o comerciante em causa
participará ou não em procedimentos 
submetidos a uma entidade de RAL. Os 
comerciantes devem, pois, fornecer essas 
informações nos seus principais 
documentos comerciais e, se for caso disso, 
nos respetivos sítios Web. Esta obrigação 
deve aplicar-se sem prejuízo do disposto 
no artigo 6. °, n.° 1, alínea t), no artigo 7.º, 
n.º 1, e no artigo 8.º da Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores. O 
artigo 6. °, n.º 1, alínea t), da Diretiva 
2011/83/UE prevê que, para contratos 
celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
faculte ao consumidor informações sobre a 
possibilidade de acesso a um mecanismo 
extrajudicial de apresentação de queixas a 
que o comerciante esteja submetido e o 
modo de acesso ao mesmo, antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato. O artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 
2011/83/UE prevê que, nos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, estas informações devem ser 
fornecidas em papel ou, se o consumidor 
aceitar, noutro suporte duradouro.

(22) Quando ocorre um litígio, é necessário 
que os consumidores sejam capazes de 
identificar rapidamente as entidades de 
RAL competentes para tratar da sua queixa 
e terem a garantia de que o comerciante 
participará em procedimentos submetidos a 
uma entidade de RAL. Os comerciantes 
devem, pois, fornecer essas informações 
nos seus principais documentos comerciais 
e, se for caso disso, nos respetivos sítios 
Web. Esta obrigação deve aplicar-se sem 
prejuízo do disposto no artigo 6. °, n.° 1, 
alínea t), no artigo 7.º, n.º 1, e no artigo 8.º 
da Diretiva 2011/83/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de outubro 
de 2011, relativa aos direitos dos 
consumidores. O artigo 6. °, n.º 1, alínea t), 
da Diretiva 2011/83/UE prevê que, para 
contratos celebrados à distância ou fora do 
estabelecimento comercial, o comerciante 
faculte ao consumidor informações sobre a 
possibilidade de acesso a um mecanismo 
extrajudicial de apresentação de queixas a 
que o comerciante esteja submetido e o 
modo de acesso ao mesmo, antes de o 
consumidor ficar vinculado por um 
contrato. O artigo 7.º, n.º 1, da Diretiva 
2011/83/UE prevê que, nos contratos 
celebrados fora do estabelecimento 
comercial, estas informações devem ser 
fornecidas em papel ou, se o consumidor 
aceitar, noutro suporte duradouro.

Or. da

Alteração 196
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) O dever de informação não pode 
afetar o artigo 6.º, n.º 1, alínea t), o 
artigo 7.º, n.º 1, e o artigo 8.º da Diretiva 
2011/83/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de outubro de 2011, 
relativa aos direitos dos consumidores, o 
artigo 183.º, n.º 1, segunda frase, e o 
artigo 185.º, n.º 1 e n.º 3, alínea l), da 
Diretiva 2009/138/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 25 de 
novembro de 2009, relativa ao acesso à 
atividade de seguros e resseguros e ao seu 
exercício (SOLVÊNCIA II)1, e ainda o 
artigo 3.º, n.º 4, alínea a) e o artigo 5.º, n.º 
1 da Diretiva 2002/65/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de 
setembro de 2002, relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros prestados a consumidores2.
____________________

1 JO L 335 de 17.12.2009, p. 1.
2 JO L 271 de 9.10.2002, p. 16.

Or. de

Justificação

O dever de informação do comerciante mencionado no considerando 22 relativamente aos 
consumidores não é regulamentado exclusivamente na diretiva relativa aos direitos do 
consumidor. Há diretivas específicas de um setor que contêm também particularidades sobre 
o dever de informação do consumidor através de procedimentos de reclamação e resolução 
extrajudicial de litígios, como a diretiva-quadro Solvência II e a diretiva relativa à 
comercialização à distância de serviços financeiros.

Alteração 197
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 23
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Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva não impõe a 
obrigatoriedade de participação dos 
comerciantes em procedimentos de RAL 
nem que os resultados de tais 
procedimentos lhes sejam vinculativos, 
quando um consumidor tiver apresentado 
uma queixa contra eles. Todavia, a 
presente diretiva aplica-se sem prejuízo de 
eventuais regras nacionais que tornem 
obrigatória a participação dos comerciantes 
nesses procedimentos ou vinculativos os 
seus resultados para os comerciantes, desde 
que tal legislação não impeça as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial, tal como garantido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

(23) A presente diretiva não impõe a 
obrigatoriedade de participação dos 
comerciantes em procedimentos de RAL 
nem que os resultados de tais 
procedimentos lhes sejam vinculativos, 
quando um consumidor tiver apresentado 
uma queixa contra eles. Todavia, a 
presente diretiva aplica-se sem prejuízo de 
eventuais regras nacionais que tornem 
obrigatória a participação dos comerciantes 
nesses procedimentos ou vinculativos os 
seus resultados para os comerciantes, desde 
que tal legislação não impeça as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial, tal como garantido no 
artigo 47.º da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. Se, 
segundo as regras nacionais, o resultado 
de um procedimento de RAL for 
obrigatório para um comerciante, deve 
ficar garantido o direito de controlo 
jurisdicional.

Or. de

Alteração 198
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A presente diretiva não impõe a 
obrigatoriedade de participação dos 
comerciantes em procedimentos de RAL 
nem que os resultados de tais 
procedimentos lhes sejam vinculativos, 
quando um consumidor tiver apresentado 
uma queixa contra eles. Todavia, a 
presente diretiva aplica-se sem prejuízo de 
eventuais regras nacionais que tornem 
obrigatória a participação dos comerciantes 

(23) A presente diretiva não impõe a 
obrigatoriedade de participação dos 
comerciantes em procedimentos de RAL. 
Todavia, a presente diretiva aplica-se sem 
prejuízo de eventuais regras nacionais que 
tornem obrigatória a participação dos 
comerciantes nesses procedimentos ou 
vinculativos os seus resultados para os 
comerciantes, desde que tal legislação não 
impeça as partes de exercerem o seu direito 
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nesses procedimentos ou vinculativos os
seus resultados para os comerciantes, desde 
que tal legislação não impeça as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial, tal como garantido no 
artigo 47. ° da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia.

de acesso ao sistema judicial, tal como 
garantido no artigo 47. ° da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia.

Or. da

Alteração 199
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Os Estados-Membros devem 
apoiar os representantes de organizações 
empresariais e de consumidores quando 
estabelecerem o sistema de RAL e na 
governação do mesmo, nomeadamente em 
relação aos princípios de imparcialidade e 
independência.

Or. en

Alteração 200
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) A fim de reduzir encargos 
desnecessários sobre os sistemas de RAL, 
os Estados-Membros devem incentivar os 
consumidores a tentar resolver o litígio 
amigavelmente com o comerciante antes 
de apresentarem as suas queixas a uma 
entidade de RAL ou tribunal. Nos casos 
em que os consumidores estiverem 
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obrigados a contactar primeiro o 
comerciante antes de apresentarem as 
suas queixas a uma entidade de RAL, os 
Estados-Membros devem assegurar que, 
assim que o consumidor tiver contactado 
o comerciante, este tem de responder no 
máximo dentro de vinte dias úteis e, caso 
não o faça ou as partes não consigam 
encontrar a uma solução amigável, o 
consumidor pode então apresentar a 
queixa a uma entidade de RAL. Os 
sistemas de apresentação de queixas 
internos de empresas individuais podem 
ser eficazes na resolução de queixas e a 
evitar o aumento de litígios numa fase 
posterior. Os Estados-Membros devem 
poder manter ou introduzir disposições 
nacionais relativas a procedimentos de 
queixas internos.

Or. en

Alteração 201
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A. Os Estados-Membros devem 
envolver os representantes das 
organizações de comerciantes, dos 
profissionais do direito e das organizações 
de defesa dos consumidores na 
elaboração do sistema de RAL e no 
sistema de governação, nomeadamente no 
que diz respeito aos princípios da 
imparcialidade e da independência.

Or. fr

Alteração 202
Louis Grech
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Proposta de diretiva
Considerando 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) Os Estados-Membros devem ser 
livres de manter ou introduzir limites 
mínimos para o valor de uma queixa de 
RAL admissível, sem estabelecer um 
limite que restrinja o acesso dos 
consumidores aos procedimentos de RAL.

Or. en

Alteração 203
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades de RAL 
cooperam na resolução de litígios 
transfronteiriços.

(24) Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades de RAL 
cooperam na resolução de litígios 
transfronteiriços e procedem ao 
intercâmbio regular de boas práticas 
relativamente à resolução de litígios, quer 
transfronteiriços quer internos.

Or. fr

Alteração 204
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) As redes de entidades de RAL que 
facilitam a resolução de litígios 
transfronteiriços, tais como a FIN-NET no 

(25) As redes de entidades de RAL, tais 
como a FIN-NET no domínio dos serviços 
financeiros, devem ser reforçadas na 



AM\903359PT.doc 53/158 PE489.695v01-00

PT

domínio dos serviços financeiros, devem 
ser reforçadas na União. Os 
Estados-Membros devem incentivar as 
entidades de RAL a aderirem a essas redes.

União. Os Estados-Membros devem 
incentivar as entidades de RAL a aderirem 
a essas redes.

Or. en

Justificação

A FIN-NET é uma rede com as melhores práticas e que pode partilhar conhecimento, mas 
não está envolvida na resolução de litígios específicos.

Alteração 205
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Com o propósito de dar a conhecer 
melhor aos consumidores e comerciantes 
os instrumentos legislativos já existentes, 
tais como o Regulamento (CE) 
n.º 861/2007 do Parlamento Europeu e do 
Conselho que estabelece um processo 
europeu para ações de pequeno 
montante1, a Diretiva 2008/52/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de maio de 2008, relativa a certos aspetos 
da mediação em matéria civil e comercial2

e o Regulamento (CE) n.º 805/2004 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 
de abril de 2004, que cria o título 
executivo europeu para créditos não 
contestados3, a Comissão deveria incluir, 
imediatamente, numa campanha 
informativa abrangente as autoridades 
nacionais, os tribunais, as câmaras de 
advogados e de comércio, os centros de 
aconselhamento do consumidor, os 
representantes jurídicos e outras 
organizações responsáveis. Para o efeito, 
a Comissão deveria disponibilizar um 
apoio financeiro abrangente para as 
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respetivas campanhas a nível europeu e 
nacional. Assim, com a entrada em vigor 
do procedimento de RAL, deveria realizar 
uma campanha dessa natureza no sentido 
de apoio e concretização também para o 
procedimento de RAL.
____________________

1 JO L 199 de 31.7.2007, p. 1.
2 JO L 136 de 24.5.2008, p. 3.
3 JO L 143 de 30.4.2004, p. 15.

Or. de

Alteração 206
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estreita cooperação entre as 
entidades de RAL e as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores deve reforçar a 
aplicação efetiva dessa legislação.

(26) A estreita cooperação entre as 
entidades de RAL e as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores deve reforçar a 
aplicação efetiva dessa legislação, porém 
essa cooperação não deve ser 
concretizada de uma forma que constitua 
uma ameaça para a independência das 
entidades de RAL.

Or. en

Justificação

É importante assegurar que as entidades de RAL são independentes dos 
reguladores/aplicação da lei, caso contrário, esse facto poderá desincentivar os comerciantes 
de recorrer à RAL.

Alteração 207
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estreita cooperação entre as 
entidades de RAL e as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores deve reforçar a 
aplicação efetiva dessa legislação.

(26) A estreita cooperação entre as 
entidades de RAL e as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores deve reforçar a 
aplicação efetiva dessa legislação. No 
mesmo espírito, a Comissão deve apoiar e 
facilitar o intercâmbio de experiências 
entre as entidades de RAL a nível 
europeu, com vista a promover as boas 
práticas e a troca de experiências.

Or. fr

Alteração 208
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A estreita cooperação entre as 
entidades de RAL e as autoridades 
nacionais responsáveis pela execução da 
legislação da União em matéria de 
proteção dos consumidores deve reforçar a 
aplicação efetiva dessa legislação.

(26) A estreita cooperação entre a 
Comissão, as entidades de RAL e as 
autoridades nacionais responsáveis pela 
execução da legislação da União em 
matéria de proteção dos consumidores deve 
reforçar a aplicação efetiva dessa 
legislação. A Comissão deve facilitar a 
cooperação administrativa entre os 
Estados-Membros, as entidades de RAL e 
os profissionais do direito organizando 
encontros regulares com as diferentes 
partes envolvidas para intercâmbio de 
boas práticas e de conhecimentos técnicos 
entre entidades de RAL, bem como 
debater qualquer problema ligado ao 
funcionamento dos sistemas de RAL.

Or. fr
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Alteração 209
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) A fim de melhorar a cobertura e o 
acesso dos consumidores a RAL por toda 
a UE, deve ser incentivada a criação de 
entidades de RAL regionais e pan-
europeias. Para efeitos do disposto na 
presente diretiva, uma entidade de RAL 
deve ser considerada pan-europeia se for 
comum a pelo menos um terço dos 
Estados-Membros ou se for instituída por
uma confederação europeia. Estas 
entidades podem ser instituídas nos 
termos da legislação europeia, por 
exemplo, como agrupamentos de interesse 
económico europeus.

Or. en

Alteração 210
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar o funcionamento 
adequado e eficaz das entidades de RAL, 
estas devem ser acompanhadas de perto.
A Comissão e as autoridades competentes 
ao abrigo da presente diretiva devem 
publicar e atualizar a lista das entidades de 
RAL que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva. Outros 
organismos, tais como entidades de RAL, 
associações de consumidores, associações 
empresariais e a rede de Centros Europeus 

(27) A fim de assegurar o funcionamento 
adequado e eficaz das entidades de RAL, 
os Estados-Membros devem nomear uma 
autoridade ou autoridades competentes 
que devem acompanhar de perto e 
supervisionar essas entidades. A 
Comissão e as autoridades competentes ao 
abrigo da presente diretiva devem publicar 
e atualizar a lista das entidades de RAL 
que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva. Outros 
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do Consumidor, devem publicar também 
essa lista. Além disso, as autoridades 
competentes devem publicar relatórios 
regulares sobre o desenvolvimento e o 
funcionamento das entidades de RAL. As 
entidades de RAL devem comunicar às 
autoridades competentes informações 
específicas nas quais devem basear-se 
esses relatórios. Os Estados-Membros
devem incentivar as entidades de RAL a 
prestar essas informações, recorrendo para 
tal à Recomendação da Comissão 
2010/304/UE relativa à utilização de uma 
metodologia harmonizada para classificar e 
comunicar queixas e pedidos de 
informação dos consumidores.

organismos, tais como entidades de RAL, 
associações de consumidores, associações 
empresariais e a rede de Centros Europeus 
do Consumidor, devem publicar também 
essa lista. Além disso, as autoridades 
competentes devem publicar relatórios 
regulares sobre o desenvolvimento e o 
funcionamento das entidades de RAL nos 
seus Estados-Membros. As entidades de 
RAL devem comunicar às autoridades 
competentes informações específicas nas 
quais devem basear-se esses relatórios. Os 
Estados-Membros devem incentivar as 
entidades de RAL a prestar essas 
informações, recorrendo para tal à 
Recomendação da Comissão 2010/304/UE 
relativa à utilização de uma metodologia 
harmonizada para classificar e comunicar 
queixas e pedidos de informação dos 
consumidores.

Or. en

Alteração 211
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de assegurar o funcionamento 
adequado e eficaz das entidades de RAL, 
estas devem ser acompanhadas de perto. A 
Comissão e as autoridades competentes ao 
abrigo da presente diretiva devem publicar 
e atualizar a lista das entidades de RAL 
que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva. Outros 
organismos, tais como entidades de RAL, 
associações de consumidores, associações 
empresariais e a rede de Centros Europeus 
do Consumidor, devem publicar também 
essa lista. Além disso, as autoridades 
competentes devem publicar relatórios 
regulares sobre o desenvolvimento e o 

(27) A fim de assegurar o funcionamento 
adequado e eficaz das entidades de RAL, 
estas devem ser acompanhadas de perto. 
Neste sentido, os Estados-Membros devem 
nomear uma autoridade competente. A 
presente diretiva não impede os 
Estados-Membros de nomear mais do que 
uma autoridade competente no caso de 
organismos de RAL setoriais. Ao fazê-lo, 
os Estados-Membros devem determinar 
qual das autoridades competentes será o 
ponto de contacto único para a Comissão. 
A Comissão e as autoridades competentes 
ao abrigo da presente diretiva devem 
publicar e atualizar a lista das entidades de 
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funcionamento das entidades de RAL. As 
entidades de RAL devem comunicar às 
autoridades competentes informações 
específicas nas quais devem basear-se 
esses relatórios. Os Estados-Membros
devem incentivar as entidades de RAL a 
prestar essas informações, recorrendo para 
tal à Recomendação da Comissão 
2010/304/UE relativa à utilização de uma 
metodologia harmonizada para classificar e 
comunicar queixas e pedidos de 
informação dos consumidores[26].

RAL que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva. As 
autoridades competentes não podem 
recusar a comunicação de entidades de 
RAL que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva, incluindo 
entidades de RAL regionais e pan-
europeias, independentemente do seu 
estatuto jurídico. Outros organismos, tais 
como entidades de RAL, associações de 
consumidores, associações empresariais e a 
rede de Centros Europeus do Consumidor, 
devem publicar também essa lista. Além 
disso, as autoridades competentes devem 
publicar relatórios regulares sobre o 
desenvolvimento e o funcionamento das 
entidades de RAL. As entidades de RAL 
devem comunicar às autoridades 
competentes informações específicas nas 
quais devem basear-se esses relatórios. Os 
Estados-Membros devem incentivar as 
entidades de RAL a prestar essas 
informações, recorrendo para tal à 
Recomendação da Comissão 2010/304/UE 
relativa à utilização de uma metodologia 
harmonizada para classificar e comunicar 
queixas e pedidos de informação dos 
consumidores. [26].

Or. en

Alteração 212
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Atribuir às entidades de RAL o 
rótulo de qualidade europeu deve 
aumentar a confiança dos cidadãos 
europeus na qualidade do sistema de RAL 
em transações transfronteiriças. Os 
Estados-Membros certificam-se de que 
esse rótulo apenas será atribuído a 
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sistemas de RAL que cumpram os 
requisitos previstos na presente diretiva.

Or. en

Alteração 213
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 27-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(27-A) Atribuir às entidades de RAL o 
rótulo de qualidade europeu deve 
aumentar a confiança dos cidadãos 
europeus na qualidade do sistema de 
RAL, especialmente na realização de 
compras transfronteiras. Um rótulo de 
qualidade europeu facilmente 
reconhecível, acompanhado e 
supervisionado regularmente pelos 
Estados-Membros e pela Comissão 
Europeia, deve garantir aos consumidores 
que a entidade de RAL pertinente cumpre 
os critérios de qualidade previstos na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 214
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessário que os Estados-Membros
estabeleçam sanções aplicáveis em caso de 
violação das disposições da presente 
diretiva no que respeita à informação 
prestada aos consumidores pelos 
comerciantes e às informações a comunicar 

(28) É necessário que os Estados-Membros
estabeleçam sanções aplicáveis em caso de 
violação das disposições da presente 
diretiva no que respeita à informação 
prestada aos consumidores pelos 
comerciantes e às informações a comunicar 
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às autoridades competentes pelas entidades 
de RAL, bem como assegurem a aplicação 
das mesmas. Essas sanções deverão ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

às autoridades competentes pelas entidades 
de RAL, bem como assegurem a aplicação 
das mesmas. Essas sanções deverão ser 
efetivas, proporcionadas e dissuasivas. As 
sanções devem ser aplicadas depois de 
uma primeira notificação sem sucesso. 

Or. de

Justificação

Este acrescento serve para evitar o excesso de burocracia e contribuir para a resolução de 
divergências simples.

Alteração 215
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) É necessário que os Estados-Membros
estabeleçam sanções aplicáveis em caso de 
violação das disposições da presente 
diretiva no que respeita à informação 
prestada aos consumidores pelos 
comerciantes e às informações a 
comunicar às autoridades competentes 
pelas entidades de RAL, bem como 
assegurem a aplicação das mesmas. Essas 
sanções deverão ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

É necessário que os Estados-Membros
estabeleçam sanções aplicáveis em caso de 
violação das disposições da presente 
diretiva no que respeita à informação 
prestada aos consumidores pelos 
comerciantes, bem como assegurem a 
aplicação das mesmas. Essas sanções 
deverão ser efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas.

Or. en

Justificação

A alteração proposta para artigo 17.º, n.º 2, prevê que os prestadores de RAL que deixem de 
cumprir os requisitos da diretiva sejam retirados da lista de entidades de RAL. Por 
conseguinte, é desnecessário impor sanções adicionais às entidades de RAL e fazê-lo poderia 
desincentivá-las de se tornarem entidades listadas nos termos da diretiva.
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Alteração 216
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, isto é contribuir para o 
bom funcionamento do mercado interno 
através da garantia de um elevado nível de 
proteção do consumidor, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo.

(31) Atendendo a que o objetivo da 
presente diretiva, isto é contribuir, através 
de um elevado nível de proteção do 
consumidor, para o bom funcionamento 
do mercado interno, não pode ser 
suficientemente realizado pelos 
Estados-Membros e pode, pois, ser melhor 
alcançado a nível da União, a União pode 
adotar medidas, em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade, consagrado no mesmo 
artigo, a presente diretiva não excede o 
necessário para atingir aquele objetivo.

Or. fr

Alteração 217
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para 
a realização de um elevado nível de 
proteção dos consumidores, ao garantir 
que os litígios entre consumidores e 
comerciantes possam ser submetidos a
entidades que facultem procedimentos 
alternativos, imparciais, transparentes, 
eficazes e equitativos de resolução de 
litígios.

O objetivo da presente diretiva é contribuir, 
através de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, para o bom 
funcionamento do mercado interno, ao 
garantir que, quando ocorrem litígios entre 
consumidores e comerciantes na sequência 
da venda de bens ou da prestação de 
serviços, os consumidores possam 
apresentar uma reclamação às entidades 
que facultem procedimentos alternativos, 
imparciais e independentes, transparentes, 
eficazes e equitativos de resolução de 
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litígios.

Or. fr

Alteração 218
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os 
litígios entre consumidores e 
comerciantes possam ser submetidos a 
entidades que facultem procedimentos 
alternativos, imparciais, transparentes, 
eficazes e equitativos de resolução de 
litígios.

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os
consumidores e os comerciantes, em caso 
de litígio, possam recorrer livremente a 
entidades que facultem procedimentos 
alternativos, independentes, transparentes, 
rápidos, eficazes e equitativos de resolução 
de litígios.

Or. de

Alteração 219
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para 
a realização de um elevado nível de 
proteção dos consumidores, ao garantir
que os litígios entre consumidores e 
comerciantes possam ser submetidos a 
entidades que facultem procedimentos 
alternativos, imparciais, transparentes, 
eficazes e equitativos de resolução de 
litígios.

1. A presente diretiva visa contribuir para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores em transações 
transfronteiriças e assim contribuir para o 
bom funcionamento do mercado interno, 
ao providenciar que os litígios nos casos 
de transações transfronteiriças possam ser 
submetidos voluntariamente pelos 
consumidores contra os comerciantes a 
entidades de RAL imparciais e
transparentes que facultem procedimentos 
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alternativos de resolução de litígios
céleres, eficazes e equitativos.

2. A presente diretiva não deve impedir os 
Estados-Membros de adotarem e de 
manterem normas que vão para além do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 220
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os 
litígios entre consumidores e comerciantes 
possam ser submetidos a entidades que 
facultem procedimentos alternativos, 
imparciais, transparentes, eficazes e 
equitativos de resolução de litígios.

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
antes do recurso à via judicial, sejam
submetidos a entidades que facultem 
procedimentos alternativos, imparciais, 
transparentes, eficazes e equitativos de 
resolução de litígios.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a experiência positiva de alguns Estados-Membros, um sistema alternativo 
eficiente de resolução de litígios deve basear-se na obrigatoriedade da tentativa de 
conciliação antes do recurso à via judicial.

Alteração 221
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 1
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Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os 
litígios entre consumidores e comerciantes 
possam ser submetidos a entidades que 
facultem procedimentos alternativos, 
imparciais, transparentes, eficazes e 
equitativos de resolução de litígios.

A presente diretiva visa contribuir para o 
funcionamento do mercado interno e para a 
realização de um elevado nível de proteção 
dos consumidores, ao garantir que os 
litígios entre consumidores e comerciantes 
possam ser submetidos a entidades que 
facultem procedimentos alternativos, 
imparciais, transparentes, eficazes e 
equitativos de resolução de litígios, 
estando cientes de que a RAL se mantém 
voluntária e que o sucesso da submissão 
irá continuar dependente da vontade das 
partes em concordar comprometer-se com 
a RAL.

Or. en

Justificação

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Alteração 222
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais internos e 
transfronteiriços decorrentes da venda de 



AM\903359PT.doc 65/158 PE489.695v01-00

PT

comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL».

bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL», 
quando o consumidor não consiga ver as 
suas pretensões satisfeitas junto do 
comerciante.

Or. fr

Alteração 223
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL».

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha uma solução ou 
reúna as partes com o objetivo de facilitar 
uma solução amigável, a seguir designados 
«procedimentos de RAL».

Or. de

Alteração 224
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL».

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL». Os 
Estados-Membros podem determinar que 
as decisões tomadas pelas entidades de 
RAL devem ser vinculativas para os 
comerciantes, salvo se uma das partes 
pretender que o litígio seja resolvido em 
sede de tribunal. 

Or. da

Alteração 225
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios que proponha ou imponha uma 
solução ou reúna as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável, a seguir 
designados «procedimentos de RAL».

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais transfronteiriços 
decorrentes da venda de bens ou da 
prestação de serviços por um comerciante 
estabelecido na União a um consumidor 
residente na União, através da intervenção 
de uma entidade de resolução de litígios 
que proponha ou imponha uma solução ou 
reúna as partes com o objetivo de facilitar 
uma solução amigável.

Or. en
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Alteração 226
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um acordo entre um consumidor e um 
comerciante para apresentação de 
queixas a uma entidade de RAL não é 
vinculativo para o consumidor se tiver 
sido celebrado antes de o litígio ter 
surgido e se privar o consumidor do seu 
direito de interpor uma ação nos tribunais 
para resolução do litígio. No caso de as 
entidades de RAL imporem soluções, estas 
apenas serão vinculativas para as partes 
se estas tiverem sido informadas 
previamente da natureza vinculativa e o 
tiverem especificamente aceitado. Esta 
disposição não se aplica caso as normas 
nacionais determinem que as soluções são 
vinculativas para o comerciante.

Or. en

Alteração 227
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A diretiva aplica-se igualmente às 
entidades de RAL instituídas por 
associações nacionais ou grupos de 
empresas e que constituam uma entidade 
jurídica distinta de um comerciante 
individual.

Or. en
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Justificação

Não clarificar o âmbito da diretiva iria conduzir inevitavelmente a divergências na sua 
transposição e aplicação e ser contraprodutivo para todas as partes.

Alteração 228
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante;

Suprimido

Or. en

Justificação

Na medida em que respeitem os critérios de qualidade estabelecidos pela presente diretiva, 
não há razão para excluir sistemas de RAL internos, que se tornariam RAL de segunda 
categoria e, por conseguinte, estariam condenados a desaparecer, o que traria implicações 
negativas para a cobertura da RAL.

Alteração 229
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a

Texto da Comissão Alteração

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante;

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente por uma das partes e que 
não cumpram os critérios do capítulo II 
da presente diretiva.
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Or. de

Alteração 230
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante;

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas ou 
remuneradas exclusivamente pelo 
comerciante ou por uma associação de 
comerciantes, salvo se, além do facto de o 
funcionamento destas entidades satisfazer 
as exigências estabelecidas no Capítulo II 
da presente diretiva, essas pessoas 
singulares cumprirem as condições 
específicas previstas no artigo 6.º, n.º 2-A, 
da presente diretiva;

Or. fr

Alteração 231
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante;

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante, exceto 
se essas entidades cumprirem os 
requisitos gerais do capítulo II, em 
conformidade com o artigo 17.º, e se 
forem satisfeitas as seguintes condições 
adicionais:
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- as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio forem 
hierarquicamente independentes do 
comerciante e não estejam sujeitas a 
instruções dadas pelo comerciante; 
- a remuneração das pessoas singulares 
responsáveis pela resolução do litígio não 
esteja dependente do resultado desse 
procedimento de resolução;
- as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio não podem ter 
trabalhado para o comerciante em causa 
durante os três anos anteriores ao 
assumir do cargo;
- a entidade de resolução de litígios está 
sujeita a uma avaliação anual por parte 
da autoridade competente do 
Estado-Membro no qual se encontra 
estabelecida, relativamente ao 
cumprimento dos princípios previstos na 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

A mediação proporcionada pelos comerciantes ou a mediação interna não devem ser 
excluídas, na medida em que constituem uma parte importante dos mecanismos alternativos 
de resolução de litígios. A Recomendação 98/257/CE não excluiu este tipo de mediação se 
determinadas condições fossem satisfeitas. A mediação interna pode constituir um verdadeiro 
valor acrescentado para a resolução extrajudicial de litígios, na medida em que garante 
conhecimento técnico/«no terreno» e permite o desenvolvimento de mediação de 
proximidade, o que é um elemento de grande valor para as partes.

Alteração 232
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 

(a) A procedimentos a cargo de entidades 
de resolução de litígios nas quais as 
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pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante;

pessoas singulares responsáveis pela 
resolução do litígio sejam empregadas 
exclusivamente pelo comerciante, desde 
que se cumpram integralmente os 
requisitos específicos de independência e 
imparcialidade.

Or. en

Justificação

Tendo em conta a presença, por toda a UE, de sistemas de RAL eficientes e que funcionam 
bem nos quais as pessoas singulares responsáveis são empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, para além do objetivo claro da diretiva de se basear em entidades de RAL 
existentes, é adequado alargar o âmbito destes sistemas de RAL, desde que respeitem os 
critérios de independência e de imparcialidade que serão especificados na diretiva.

Alteração 233
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) à venda de bens ou à prestação de 
serviços considerados de interesse 
económico geral (serviços de interesse 
geral).

Or. de

Alteração 234
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) A litígios entre comerciantes;

Or. fr
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Alteração 235
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2.º – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Queixas apresentadas pelo 
comerciante contra o consumidor;

Or. en

Justificação

Um número significativo de prestadores de RAL foi instituído a fim de resolver o 
desequilíbrio de poderes entre consumidores e comerciantes. Seria inadequado exigir a estes 
organismos que aceitassem litígios intentados por empresas contra um consumidor.

Alteração 236
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Queixas relativamente às quais um 
consumidor ainda não procurou uma 
solução amigável para o litígio com o 
comerciante;

Or. en

Justificação

O consumidor deve tentar sempre resolver o litígio de forma amigável com o comerciante 
antes de recorrer à RAL, uma vez que reduz os custos para as entidades de RAL e conduz a 
resultados mais satisfatórios.
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Alteração 237
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Queixas que surgem da venda de 
bens ou da prestação de serviços 
concluídas antes de 24 meses após a 
publicação no Jornal Oficial;

Or. en

Justificação

É necessário restringir a aplicação da presente diretiva a litígios que surjam após a 
implementação da mesma.

Alteração 238
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Serviços de saúde prestados por 
profissionais de saúde a doentes para 
avaliação, manutenção ou recuperação do 
seu estado de saúde, incluindo prescrição, 
distribuição e fornecimento de 
medicamentos e dispositivos médicos; 

Or. en

Justificação

É inadequado tratar estes setores de forma idêntica às «compras» e, por conseguinte, devem 
estar isentos do cumprimento da diretiva.
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Alteração 239
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-E) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-E) Prestadores de ensino superior 
elegíveis para financiamento público ou 
cujos cursos sejam designados para bolsas 
de estudo financiadas pelo Estado;

Or. en

Justificação

É inadequado tratar estes setores de forma idêntica às «compras» e, por conseguinte, devem 
estar isentos do cumprimento da diretiva.

Alteração 240
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não deve impedir 
os Estados-Membros de adotarem e de 
manterem normas que vão para além do 
disposto na presente diretiva.

Or. en

Alteração 241
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a decisão tomada pela 
entidade de RAL seja vinculativa para as 
partes apenas na medida em que o seu 
caráter vinculativo seja já conhecido e 
expressamente aceite. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os acordos entre um consumidor e um 
comerciante em matéria de apresentação 
de queixas a uma entidade de RAL não 
privem o consumidor do direito de 
recorrer aos tribunais para a resolução do 
litígio. A presente diretiva estabelece um 
enquadramento mínimo harmonizado 
para os procedimentos de resolução 
alternativa de litígios, de forma a garantir 
que os consumidores tenham acesso a 
mecanismos de recurso transparentes, 
eficazes, equitativos e de qualidade em 
todos os setores económicos e comerciais, 
para todos os produtos e serviços 
existentes no mercado interno, 
independentemente do local de residência 
do consumidor e do comerciante no 
território da UE. Os Estados-Membros
podem adotar ou manter em vigor, no 
domínio abrangido pela presente diretiva, 
disposições mais rigorosas, compatíveis 
com o TFUE, a fim de garantir um nível 
mais elevado de proteção dos 
consumidores.

Or. it

Alteração 242
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O artigo 5.º, n.º 1, da presente diretiva 2. Se qualquer disposição da presente 
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prevalece sobre as disposições referidas
no anexo.

diretiva entrar em conflito com uma 
disposição de outra lei da União relativa a 
setores específicos, a disposição dessa 
outra lei da União prevalece e aplica-se a 
esses setores específicos. Contudo, se a 
disposição for destinada a incentivar a 
criação de entidades de RAL num setor 
específico, prevalecem e aplicam-se as 
disposições pertinentes da presente 
diretiva. 

Or. en

Justificação

Seria difícil aplicar um requisito para comparar o nível de proteção dos consumidores 
assegurado por diferentes atos legislativos da União. Além disso, a presente diretiva 
prevalece sobre disposições específicas de outros atos legislativos da União, não sobre toda 
a legislação.

Alteração 243
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A presente diretiva prevalece sobre 
disposições obrigatórias constantes de
legislações setoriais específicas que digam 
respeito a mecanismos alternativos de 
resolução de litígios apenas na medida em 
que essas disposições não garantirem um 
nível pelo menos equivalente de proteção 
do consumidor.

Suprimido

Or. en

Alteração 244
Christel Schaldemose
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «Consumidor», uma pessoa singular 
que atue com fins que não se incluam no 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

(a) Consumidor», uma pessoa singular que 
atue com fins que não se incluam no 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional, ou a 
pessoa que celebra um contrato para fins 
que fazem parcialmente parte ou que não 
fazem parcialmente parte da atividade 
exercida (contratos que servem uma dupla 
finalidade) em que o objetivo do 
comerciante é de tal forma limitado que 
não tem impacto no contexto geral do 
fornecimento;

Or. da

Alteração 245
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) a expressão «litígios contratuais» 
designa um litígio resultante da venda de 
bens ou da prestação de serviços que não 
puderam ser resolvidos bilateralmente 
entre o cliente e o comerciante e/ou o 
prestador de serviços.

Or. de

Alteração 246
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) «Procedimento de RAL», um 
procedimento conforme referido no 
artigo 2.º, que satisfaz os requisitos 
previstos na presente diretiva e é 
executado por uma entidade de RAL;

Or. en

Justificação

É importante esclarecer que a presente diretiva apenas se aplica a procedimentos de RAL 
executados por prestadores de RAL que escolherem tornar-se entidades de RAL nos termos 
da presente diretiva.

Alteração 247
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) «Litígio contratual», o cliente e o 
comerciante não chegam a acordo 
bilateral. Como tal, um litígio contratual 
não se manifesta até o comerciante ter 
tido a oportunidade de resolver a queixa 
de forma justa e atempada;

Or. en

Alteração 248
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Entidade de RAL», qualquer entidade, 
independentemente da sua designação ou 

(e) «Entidade de RAL», qualquer entidade, 
independentemente da sua designação ou 
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referência, que esteja estabelecida numa 
base duradoura e faculte a resolução de um 
litígio através de um procedimento de 
RAL;

referência, que esteja estabelecida numa 
base duradoura e faculte a resolução de um 
litígio através de um procedimento de RAL
e que tenha sido listada em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 2;

Or. en

Alteração 249
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Entidade de RAL», qualquer entidade, 
independentemente da sua designação ou 
referência, que esteja estabelecida numa 
base duradoura e faculte a resolução de um 
litígio através de um procedimento de 
RAL;

(e) «Entidade de RAL», qualquer entidade, 
independentemente da sua designação ou 
referência, que esteja estabelecida numa 
base duradoura, faculte a resolução de um 
litígio através de um procedimento de RAL
e tenha sido comunicada à Comissão 
Europeia em conformidade com o 
artigo 17.º, n.º 2, da presente diretiva;

Or. en

Justificação

Todas as entidades de RAL que cumpram os critérios estabelecidos pela presente proposta de 
diretiva têm de ser comunicadas à Comissão Europeia pela autoridade nacional competente, 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2 da proposta de diretiva.

Alteração 250
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 

1. Os Estados-Membros devem facilitar o 
acesso dos consumidores aos 
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diretiva possam ser submetidos a uma 
entidade de RAL que satisfaça as 
exigências previstas na presente diretiva.

procedimentos de RAL e devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma 
entidade de RAL que satisfaça as 
exigências previstas na presente diretiva, 
quando o consumidor não consiga ver as 
suas pretensões satisfeitas junto do 
comerciante.

Or. fr

Alteração 251
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma 
entidade de RAL que satisfaça as 
exigências previstas na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva e envolvendo um comerciante 
estabelecido no seu território possam ser 
submetidos a uma entidade de RAL que 
satisfaça as exigências previstas na 
presente diretiva.

Or. en

Justificação

A fim de evitar uma duplicação desnecessária, os Estados-Membros apenas devem ter de 
garantir que a RAL está disponível para litígios envolvendo comerciantes estabelecidos no
seu território.

Alteração 252
Cornelis de Jong, Wim van de Camp, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma
entidade de RAL que satisfaça as
exigências previstas na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem facilitar o 
acesso dos consumidores a procedimentos 
de RAL e devem providenciar que os 
litígios abrangidos pela presente diretiva 
possam ser submetidos a entidades de 
RAL que satisfaçam os critérios de 
qualidade previstos na presente diretiva se 
o comerciante e o consumidor acordarem 
fazê-lo.

Or. en

Alteração 253
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma 
entidade de RAL que satisfaça as 
exigências previstas na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva sejam submetidos a uma entidade 
de RAL que satisfaça as exigências 
previstas na presente diretiva.

Or. it

Justificação

Tendo em conta a experiência positiva de alguns Estados-Membros, um sistema alternativo 
eficiente de resolução de litígios deve basear-se na obrigatoriedade da tentativa de 
conciliação antes do recurso à via judicial.

Alteração 254
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma
entidade de RAL que satisfaça as
exigências previstas na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem facilitar o 
acesso dos consumidores a procedimentos 
de RAL e devem garantir que os litígios 
abrangidos pela presente diretiva que 
envolvam um comerciante estabelecido no 
seu território possam ser submetidos a 
entidades de RAL que satisfaçam os 
critérios de qualidade previstos na 
presente diretiva se o comerciante e o 
consumidor acordarem fazê-lo.

Or. en

Alteração 255
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir
que os litígios abrangidos pela presente 
diretiva possam ser submetidos a uma 
entidade de RAL que satisfaça as 
exigências previstas na presente diretiva.

1. Os Estados-Membros devem 
providenciar que os litígios abrangidos 
pela presente diretiva possam ser 
submetidos a uma entidade de RAL que 
satisfaça as exigências previstas na 
presente diretiva, estando cientes de que a 
RAL se mantém voluntária e que o 
sucesso da submissão irá continuar 
dependente da vontade das partes em 
concordar comprometer-se com a RAL.

Or. en

Justificação

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
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This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Alteração 256
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL:

2. Os Estados-Membros devem garantir 
que, relativamente a litígios abrangidos 
pela presente diretiva, as entidades de 
RAL:

Or. en

Alteração 257
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Dispõem de um sítio Web que permita 
às partes a apresentação de uma queixa em 
linha;

(a) Dispõem de um sítio Web que permita 
às partes a apresentação de um pedido de 
resolução alternativa de litígios em linha;

Or. de

Alteração 258
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Dispõem de um sítio Web que permita 
às partes a apresentação de uma queixa em 
linha;

(a) Gerem e atualizam um sítio Web que 
permita às partes terem facilmente acesso 
às informações sobre os procedimentos de 
RAL e que permita ao consumidor a 
apresentação de uma queixa em linha ou 
que lhe forneça uma morada para a qual 
pode enviar a sua reclamação e os 
justificativos necessários;

Or. fr

Alteração 259
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Informam o consumidor que poderá 
ser necessário um contacto prévio com o 
comerciante antes da instauração dos 
processos junto da entidade de RAL, a fim 
de garantir a eficácia do processo e evitar 
sobrecarregar as entidades de RAL com 
solicitações que poderiam ser resolvidas 
pelo serviço de apoio a clientes do 
comerciante, caso exista, dentro de prazos 
razoáveis;

Or. en

Justificação

As entidades de RAL não se podem tornar um substituto do serviço de apoio a clientes dos 
comerciantes. Os consumidores devem contactar primeiro o serviço de apoio a clientes, caso 
exista, antes de instaurarem um processo junto de uma entidade de RAL, a fim de evitar 
sobrecarregar a mesma e diminuir a eficácia e a rapidez de todo o processo.

</AmendB>

Alteração 260
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Dispõem de meios suficientes 
(recursos humanos, materiais e 
financeiros adaptados);

Or. fr

Alteração 261
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Permitem às partes o intercâmbio de 
informações por via eletrónica;

(b) Permitem às partes o intercâmbio de 
informações por via eletrónica ou correio 
normal;

Or. fr

Alteração 262
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aceitam litígios nacionais e
transfronteiriços, designadamente os 
litígios abrangidos pelo Regulamento (UE)
n.º [Serviço das Publicações: inserir o 
número de referência] do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de [Serviço das 
Publicações, inserir a data de adoção], 
relativo à resolução de litígios de consumo 
em linha (Regulamento ODR); e

(c) Aceitam litígios transfronteiriços, 
designadamente os litígios abrangidos pelo 
Regulamento (UE) n.º [Serviço das 
Publicações: inserir o número de 
referência] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de [Serviço das Publicações, 
inserir a data de adoção], relativo à 
resolução de litígios de consumo em linha 
(Regulamento ODR); e



PE489.695v01-00 86/158 AM\903359PT.doc

PT

Or. en

Alteração 263
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Ao dirimirem litígios abrangidos pela 
presente diretiva, tomam as medidas 
necessárias para assegurar que o tratamento 
dos dados pessoais cumpre as normas 
relativas à proteção de dados pessoais 
estabelecidas na legislação nacional que 
transpõe a Diretiva 95/46/CE.

(d) Tomam as medidas necessárias para 
assegurar que o tratamento dos dados 
pessoais cumpre as normas relativas à 
proteção de dados pessoais estabelecidas 
na legislação nacional que transpõe a 
Diretiva 95/46/CE, na qual é estabelecida 
a entidade de RAL.

Or. en

Alteração 264
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Uma entidade de RAL não pode 
recusar o processamento de um litígio 
sem justificar devidamente às partes a 
recusa num prazo de 14 dias de 
calendário depois da entrada da resolução 
alternativa.

Or. de

Alteração 265
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem fixar 
um prazo dentro do qual o consumidor 
pode apresentar uma queixa junto de uma 
entidade de RAL, ou do comerciante 
quando este for um pré-requisito do 
procedimento de RAL, que não será 
inferior ao prazo, caso exista, previsto nos 
atos jurídicos do Estado-Membro 
permitindo às partes instaurar os 
processos judiciais.

Or. en

Alteração 266
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
estabelecer um prazo para o consumidor 
apresentar uma queixa a uma entidade de 
RAL, não devendo este ser inferior ao 
prazo, quando esse prazo existe, aplicáveis 
aos atos jurídicos do Estado-Membro que 
permitem às partes iniciar os processos 
judiciais.

O prazo dentro do qual os consumidores 
podem apresentar uma queixa a uma 
entidade de RAL nunca poderá ser 
inferior a um ano a contar da data em que 
o consumidor apresenta a queixa ao 
comerciante.

Or. el
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Justificação

Os Estados-Membros poderão estipular prazos para a apresentação de queixas às entidades 
de RAL de modo a evitar que os consumidores fiquem impedidos de exercer os seus direitos 
legais. Contudo, a diretiva deve prever, como salvaguarda para os consumidores, o prazo 
mínimo de um ano para a apresentação de uma queixa a uma entidade de RAL a contar da 
data em que o consumidor apresenta uma queixa ao comerciante, nos casos em que na sua 
legislação os Estados-Membros prevejam um prazo mais curto.

Alteração 267
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem cumprir a 
obrigação que lhes é imposta no n.º 1 
instituindo uma entidade de RAL supletiva 
responsável pela resolução de litígios 
referida no n.º 1 para os quais não exista 
uma entidade específica competente.

3. Os Estados-Membros podem cumprir a 
obrigação que lhes é imposta no n.º 1 
instituindo uma entidade de RAL supletiva 
responsável pela resolução de litígios 
referida no n.º 1 para os quais não exista 
uma entidade específica competente.

Or. en

Alteração 268
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem cumprir a 
obrigação que lhes é imposta no n.º 1 
instituindo uma entidade de RAL supletiva 
responsável pela resolução de litígios 
referida no n.º 1 para os quais não exista 
uma entidade específica competente.

3. Os Estados-Membros podem cumprir a 
obrigação que lhes é imposta no n.º 1 
instituindo uma entidade de RAL supletiva 
responsável pela resolução de litígios 
referida no n.º 1 para os quais não exista 
uma entidade específica competente. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
cumprir esta obrigação recorrendo a 
entidades de RAL setoriais estabelecidas 
noutro Estado-Membro.
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Or. en

Justificação

Para um funcionamento adequado da resolução alternativa e em linha de litígios, é 
necessário garantir o máximo de cobertura das entidades de RAL ao longo de todos os 
setores. Contudo, isto pode ser feito a nível europeu. Não há necessidade de todos os 
Estados-Membros estabelecerem entidades de RAL setoriais.

Alteração 269
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os consumidores podem submeter a 
sua queixa a RAL apenas se a 
apresentarem primeiro ao comerciante.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não determina a exigência de o consumidor tentar primeiro resolver 
a sua queixa junto do comerciante antes de instaurar o processo de litígio na RAL. Essa 
exigência além de desejável é igualmente considerada necessária para não sobrecarregar as 
entidades de RAL e é por esse motivo que a alteração propõe a sua introdução. 

Alteração 270
Sandra Kalniete

Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir ou manter normas processuais 
que permitam às entidades de RAL 
funcionar eficazmente, incluindo normas 
relativas a limites monetários aos quais a 
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presente diretiva não se aplica ou normas 
relativas a um prazo dentro do qual o 
consumidor pode apresentar uma queixa 
junto de uma entidade de RAL. Essas 
normas processuais não podem impedir 
de forma significativa o acesso dos 
consumidores a procedimentos de RAL.

Or. en

Alteração 271
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros podem 
permitir que as entidades de RAL 
introduzam ou mantenham regras 
processuais que lhes permitam recusar 
resolver um determinado litígio, se o 
consumidor não contactou diretamente o 
comerciante com vista à resolução do 
litígio antes de se ter dirigido à entidade 
de RAL, ou se a queixa for infundada, se 
o procedimento já se encontrar pendente 
noutra entidade de RAL ou num tribunal 
em relação com o litígio, ou se a 
realização desse procedimento fosse de 
alguma outra forma prejudicar a eficácia 
operacional da entidade de RAL. Essas 
regras processuais não podem dificultar 
significativamente, mesmo no caso dos 
litígios transfronteiriços, o acesso dos 
consumidores aos procedimentos de RAL. 

Or. hu

Alteração 272
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 5.º – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem 
introduzir, manter ou permitir que 
entidades de RAL introduzam normas 
processuais que lhes possibilitem recusar 
resolver um determinado litígio. Essas 
normas processuais não podem impedir 
de forma injustificada o acesso dos 
consumidores a procedimentos de RAL.

Or. en

Justificação

Todos os prestadores de RAL têm normas nos termos das quais podem indeferir um litígio, 
sendo importante reconhecer a existência das mesmas. É igualmente importante não tentar 
harmonizá-las – existem frequentemente boas razões para serem diferentes em setores 
distintos. Além disso, se uma entidade de RAL decidiu de modo sensato que determinado 
litígio não se adequa a um processo de RAL, então parece pouco razoável esperar-se que 
outra entidade de RAL esteja disposta a procurar resolver esse litígio.

Alteração 273
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros podem permitir 
que as entidades de RAL introduzam ou 
mantenham as regras processuais que 
lhes permitem recusar a resolução de um 
dado litígio se o consumidor não tiver 
entrado em contacto com o comerciante 
para resolver o litígio a montante, se a 
reclamação for difamatória, se o litígio já 
tiver sido resolvido junto de outra 
entidade de RAL ou de um tribunal. Tais 
regras processuais não devem de forma 
nenhuma impedir o acesso dos 
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consumidores aos procedimentos de RAL, 
incluindo em caso de litígio 
transfronteiriço.

Or. fr

Alteração 274
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Caso, nos termos das normas 
processuais referidas no n.º 4, uma 
entidade de RAL seja incapaz de analisar 
um litígio que lhe tenha sido apresentado, 
não será exigido aos Estados-Membros
que assegurem que o consumidor possa 
apresentar o seu litígio a outra entidade 
de RAL.

Or. en

Alteração 275
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Competências e imparcialidade Competências, independência e 
imparcialidade

Or. fr

Alteração 276
Ashley Fox
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Competências e imparcialidade Competências, independência e 
imparcialidade

Or. en

Justificação

O princípio da independência é distinto do da imparcialidade e irá reforçar a credibilidade 
dos sistemas de RAL ao fornecer os requisitos adicionais necessários relativamente às 
pessoas singulares responsáveis por esses sistemas, a serem aplicáveis, nomeadamente, em 
casos nos quais essas pessoas singulares sejam empregadas exclusivamente pelo
comerciante.

Alteração 277
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem asseverar 
que as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios possuem as 
competências necessárias e são imparciais, 
garantindo que:

1. Os Estados-Membros devem asseverar 
que as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios possuem as 
competências necessárias e são 
independentes e imparciais, garantindo 
que:

Or. fr

Alteração 278
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem asseverar 1. Os Estados-Membros devem asseverar 
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que as pessoas singulares responsáveis pela
resolução alternativa de litígios possuem 
as competências necessárias e são 
imparciais, garantindo que:

que as pessoas singulares responsáveis 
pelos procedimentos de RAL possuem as 
competências necessárias e são imparciais, 
garantindo que:

Or. en

Alteração 279
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem asseverar 
que as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios possuem as 
competências necessárias e são imparciais, 
garantindo que:

1. Os Estados-Membros devem asseverar 
que as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios possuem as 
competências necessárias e são
independentes e imparciais, garantindo 
que:

Or. en

Justificação

O princípio da independência é distinto do da imparcialidade e irá reforçar a credibilidade 
dos sistemas de RAL ao fornecer os requisitos adicionais necessários relativamente às 
pessoas singulares responsáveis por esses sistemas, a serem aplicáveis, nomeadamente, em 
casos nos quais estas sejam empregadas exclusivamente pelo comerciante.

Alteração 280
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Possuem os conhecimentos, as 
competências e a experiência necessários 
na área da resolução alternativa de litígios;

a) Possuem os conhecimentos, as 
competências e a experiência necessários, 
nomeadamente em matéria jurídica, na 
área da resolução alternativa de litígios;
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Or. fr

Alteração 281
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6– n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Possuem os conhecimentos, as 
competências e a experiência necessários 
na área da resolução alternativa de litígios;

(a) Possuem os conhecimentos e as 
competências necessários na área da 
resolução alternativa de litígios;

Or. en

Alteração 282
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 6– n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Possuem os conhecimentos, as 
competências e a experiência necessários 
na área da resolução alternativa de litígios;

(a) Possuem comprovadamente os 
conhecimentos, as competências e a 
experiência necessários na área da 
resolução de litígios;

Or. en

Alteração 283
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os sistemas de RAL são responsáveis 
por definir qual a competência técnica 
adequada face à natureza e complexidade 
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dos litígios.

Or. en

Justificação

Esta é a melhor forma de garantir que o conhecimento e as competências das pessoas 
singulares envolvidas na resolução de queixas correspondem às características do 
mecanismo de RAL e das especificidades dos litígios. 

Alteração 284
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Nos casos em que as pessoas 
singulares responsáveis pela resolução do 
litígio sejam empregadas exclusivamente 
pelo comerciante, os Estados-Membros
devem assegurar que cumprem os 
seguintes requisitos:
(a) São nomeadas pelo mais alto nível da 
administração e por um período suficiente 
para garantir a independência das suas 
ações;
(b) Não têm qualquer ligação hierárquica 
com a gestão operacional, nomeadamente 
com os responsáveis pelas relações com os 
clientes;
(c) A remuneração não depende dos 
resultados do procedimento de RAL;
(d) A criação de um orçamento próprio 
que forneça os recursos adequados para 
assegurar a eficácia dos procedimentos de 
RAL.

Or. en
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Justificação

Para acompanhar a extensão do âmbito da diretiva relativamente a sistemas de RAL nos 
quais a pessoa singular responsável pela resolução do litígio seja empregada exclusivamente 
pelo comerciante, é necessário definir requisitos específicos para assegurar o cumprimento 
dos princípios da imparcialidade e da independência.

Alteração 285
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução de litígios fazem parte de um 
órgão colegial garantem, nesse órgão, 
uma representação equitativa dos 
interesses dos consumidores e dos 
interesses dos comerciantes.

Suprimido

Or. en

Justificação

É inaceitável procurar fazer uma microgestão da composição dos conselhos das entidades de 
RAL. Além disso, a composição de um órgão colegial de uma entidade de RAL não é 
relevante no que concerne à imparcialidade – o requisito de inexistência de conflito de 
interesses é suficiente.

Alteração 286
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL nas quais as 
pessoas singulares responsáveis pela 

Suprimido
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resolução de litígios fazem parte de um 
órgão colegial garantem, nesse órgão, 
uma representação equitativa dos 
interesses dos consumidores e dos 
interesses dos comerciantes.

Or. en

Alteração 287
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 6.º – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que a pessoa singular 
responsável pela resolução alternativa de 
litígios divulga quaisquer fatores que 
possam afetar a sua imparcialidade ou 
conduzir a um conflito de interesses 
através de uma relação pessoal, 
empresarial ou financeira com alguma 
das partes, ou qualquer outro interesse no 
resultado do procedimento de RAL.

Or. en

Alteração 288
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos do n.º 1, alínea c), 
quando as pessoas singulares 
encarregadas da resolução alternativa de 
litígios são empregadas ou recebem 
remuneração exclusivamente do 
comerciante ou de uma associação de 
comerciantes, os Estados-Membros devem 
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garantir o cumprimento das seguintes 
condições específicas:
(1) essas pessoas singulares exercem a 
sua função numa entidade jurídica 
distinta da do comerciante ou associação 
de comerciantes;
(2) essas pessoas singulares não estão 
sujeitas a qualquer instrução oriunda do 
comerciante ou da associação de
comerciantes e não têm qualquer vínculo 
hierárquico ou funcional com a direção 
ou os serviços operacionais do 
comerciante ou da associação de 
comerciantes;
(3) essas pessoas singulares são nomeadas 
no decurso de um procedimento 
transparente;
(4) essas pessoas singulares são nomeadas 
por período determinado, no mínimo, de 
três anos;
(5) essas pessoas singulares têm um nível 
de remuneração independente dos 
resultados dos procedimentos de RAL;
(6) a entidade de resolução de litígios de 
que dependem dispõe de um orçamento 
próprio, distinto do orçamento geral do 
comerciante ou da associação de 
comerciantes;
(7) a entidade de resolução de litígios de 
que dependem está sujeita, no mínimo, 
uma vez por ano a uma avaliação, 
realizada pela autoridade competente do 
Estado-Membro onde a entidade está 
estabelecida, com vista a determinar se 
preenche efetivamente os critérios 
estabelecidos no Capítulo II da presente 
diretiva e, em particular, no presente 
número.

Or. fr

Alteração 289
Louis Grech
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros asseguram que 
está disponível formação adequada para 
as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios a fim de 
garantir a elevada qualidade da resolução 
de litígios por toda a União. A criação e 
execução desses sistemas serão 
suportadas pela Comissão.

Or. en

Alteração 290
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Legalidade das decisões de RAL

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
resultado de um procedimento de RAL 
que visa resolver o litígio impondo uma 
solução ao consumidor não tem como 
consequência este ser privado da proteção 
conferida pelas disposições obrigatórias 
da legislação dos Estados-Membros nos 
quais a entidade de RAL está estabelecida. 
2. No caso de litígios transfronteiriços de 
consumidores, os Estados-Membros
asseguram que o resultado de um 
procedimento de RAL que visa resolver o 
litígio impondo uma solução ao 
consumidor não tem como consequência 
este ser privado da proteção que lhe é 
proporcionada pelas disposições que não 
podem ser derrogadas através de acordo 
nos termos da legislação do 
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Estado-Membro no qual o consumidor 
tem a sua residência habitual, nos casos 
previstos no artigo 6.º do Regulamento 
(CE) n.º 593/2008 do Parlamento 
Europeu e da Comissão, de 17 de junho 
de 2008, sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I)1.
______________
1 JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

Or. en

Justificação

As entidades de RAL podem tomar a sua decisão com base em normas que não a lei (códigos 
de autorregulação, etc.). Por conseguinte, é essencial que os procedimentos de RAL não 
resultem numa menor proteção do que aquela proporcionada pela legislação aplicável, nos 
casos em que essas decisões são vinculativas para o consumidor.

Alteração 291
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web e em forma impressa 
nas suas instalações, informações sobre:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam, de 
forma clara e facilmente compreensível, 
nos respetivos sítios Web e em forma 
impressa nas suas instalações, informações 
sobre:

Or. fr

Alteração 292
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web e em forma impressa 
nas suas instalações, informações sobre:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web e por quaisquer 
outros meios que considerem adequados, 
informações sobre:

Or. en

Justificação

Poderá não ser adequado ter versões impressas disponíveis e as entidades de RAL podem 
incorrer em custos significativos ao fazê-lo e ao mantê-las atualizadas.

Alteração 293
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web e em forma impressa 
nas suas instalações, informações sobre:

1. Os Estados-Membros devem garantir 
que as entidades de RAL divulgam em 
linguagem simples compreensível para o 
utilizador médio, nos respetivos sítios Web 
e, a pedido, em forma impressa nas suas 
instalações, informações sobre:

Or. en

Alteração 294
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios, o método 
da sua nomeação e a duração do seu 

(a) As pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios, as 
respetivas qualificações académicas e 
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mandato; profissionais, o método da sua nomeação e 
a duração do seu mandato;

Or. el

Justificação

Para uma maior transparência.

Alteração 295
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A fonte de financiamento, incluindo a 
percentagem de fundos públicos e 
privados;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta informação não é relevante para a imparcialidade das entidades de RAL. Com a 
governação adequada, as entidades de RAL que não recebem qualquer financiamento público 
podem ser totalmente imparciais.

Alteração 296
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Os tipos de litígios que são competentes 
para tratar;

(d) Os tipos de litígios que são competentes 
para tratar; incluindo o valor mínimo da 
queixa, quando aplicável;

Or. en
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Alteração 297
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 7.º – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) As normas processuais para a resolução 
de um litígio;

(e) As normas processuais para a resolução 
de um litígio e as razões pelas quais uma 
entidade pode recusar dirimir um litígio; 

Or. en

Alteração 298
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 7.º – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Qualquer tipo de diligência preliminar 
que as partes possam ter de cumprir antes 
de poder ser iniciado um procedimento de 
RAL;

(h) Qualquer tipo de diligência preliminar 
que as partes possam ter de cumprir antes 
de poder ser iniciado um procedimento de 
RAL, incluindo o requisito de tentar 
chegar a uma solução amigável 
diretamente com o comerciante;

Or. en

Justificação

O comerciante deve ser contactado primeiro e, apenas se a tentativa falhar, deve o litígio ser 
trazido perante um órgão de RAL. O objetivo desta disposição é aumentar a eficiência dos 
órgãos de RAL, permitindo-lhes concentrar-se apenas nos casos pertinentes.

Alteração 299
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea i)
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Texto da Comissão Alteração

(i) Os eventuais custos do procedimento 
para as partes;

(i) Os eventuais custos do procedimento 
para as partes, incluindo as regras de 
repartição das custas no final do 
procedimento;

Or. en

Alteração 300
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(k-A) A natureza vinculativa da decisão 
da RAL, quando pertinente.

Or. en

Alteração 301
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web e em forma impressa 
nas suas instalações, relatórios anuais de 
atividade. Destes relatórios devem constar 
as seguintes informações relativas aos 
litígios nacionais e transfronteiriços:

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em relação a litígios abrangidos pela 
presente diretiva, as entidades de RAL 
divulgam, nos respetivos sítios Web e por 
quaisquer outros meios que considerem 
adequados, relatórios anuais de atividade. 
Destes relatórios devem constar as 
seguintes informações relativas aos litígios 
nacionais e transfronteiriços:

Or. en
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Justificação

É útil esclarecer que as entidades de RAL apenas têm de fornecer relatórios relativamente a 
litígios abrangidos pela presente diretiva. Além disso, poderá não ser adequado ter versões 
impressas disponíveis e as entidades de RAL podem incorrer em custos significativos ao fazê-
lo e ao mantê-las atualizadas.

Alteração 302
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) decisões exemplares tendo em conta 
a proteção de dados com base nos 
resultados de litígios importantes;

Or. de

Alteração 303
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Uma lista das principais decisões 
tomadas suscetíveis de influenciar a 
forma como são interpretados os direitos 
dos consumidores, acompanhadas de 
recomendações de ordem geral que visem 
prevenir a repetição de determinados 
litígios recorrentes ou numerosos;

Or. fr

Alteração 304
Ashley Fox



AM\903359PT.doc 107/158 PE489.695v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A taxa de procedimentos de resolução 
de litígios interrompidos antes de ser 
alcançado um resultado;

(c) O número de procedimentos de 
resolução de litígios interrompidos antes de 
ser alcançado um resultado;

Or. en

Justificação

Esta informação é fornecida no relatório anual de atividades e, por conseguinte, é mais 
adequado referir o número do que a taxa.

Alteração 305
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A taxa de cumprimento dos resultados 
dos procedimentos de RAL, se houver 
dados disponíveis;

(e) A taxa de cumprimento dos resultados 
dos procedimentos de RAL;

Or. en

Alteração 306
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os procedimentos de RAL são eficazes e 
satisfazem as seguintes exigências:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os procedimentos de RAL seguidos pelas 
entidades de RAL são eficazes e 
satisfazem as seguintes exigências:
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Or. en

Alteração 307
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O procedimento de RAL é facilmente 
acessível para ambas as partes, 
independentemente do local onde se 
encontram;

(a) O procedimento de RAL é facilmente 
acessível para ambas as partes, quer em 
linha quer fora de linha;

Or. de

Alteração 308
Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 
consumidores;

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 
consumidores. No final do procedimento 
de RAL, a parte vencedora deve ser 
reembolsada dos custos decorrentes da 
respetiva abertura pela parte vencida;

Or. de

Alteração 309
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 
consumidores;

(c) O procedimento de RAL é gratuito para 
os consumidores;

Or. fr

Alteração 310
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 
consumidores;

(c) O procedimento de RAL é gratuito para 
os consumidores e os Estados-Membros
decidem sobre a forma adequada de 
financiamento dos procedimentos de RAL 
pela indústria no âmbito da sua 
jurisdição;

Or. en

Justificação

Os consumidores serão dissuadidos de recorrer à RAL se houver custos associados ao 
processo. As normas processuais aplicáveis a queixas fúteis ou vexatórias restringirão as 
queixas às que são indispensáveis. No atual clima económico é preciso esclarecer que os 
contribuintes não têm de financiar procedimentos de RAL, tem de ser a indústria.

Alteração 311
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 

c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados ou, em qualquer 
caso, facilmente quantificáveis «ex ante» 
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consumidores; pelas partes;

Or. it

Justificação

A fim de reforçar a acessibilidade e transparência, os custos do procedimento devem ser 
clara e facilmente quantificáveis pelo consumidor ou pelo comerciante antes de o consumidor 
ou comerciante dar início ao mesmo.

Alteração 312
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou
tem custos moderados para os 
consumidores;

(c) O procedimento de RAL é 
preferencialmente gratuito para o 
consumidor ou, caso não o seja, tem um 
custo reduzido;

Or. en

Alteração 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A entidade de RAL que tiver 
recebido a queixa notifica as partes em 
litígio logo que tiver recebido toda a 
documentação necessária para executar o 
procedimento de RAL;

Or. en
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Alteração 314
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
de calendário a contar da data em que a 
entidade de RAL recebeu a queixa e até à 
proposta de uma resolução através da 
entidade de RAL. No caso de litígios 
extremamente complexos, a entidade de 
RAL pode prorrogar este período de tempo 
em situações excecionais e após a devida 
apreciação.

Or. de

Justificação

A notificação da resolução proposta e a espera do acordo das partes já não se realiza num 
prazo de 90 dias, porque isso seria difícil de calcular.

Alteração 315
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
de calendário a contar da data em que a 
entidade de RAL recebeu o processo 
completo da queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

Or. fr
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Alteração 316
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

(d) O resultado do procedimento de RAL é 
disponibilizado no prazo de 90 dias a 
contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa e toda a documentação 
relacionada com a mesma. No caso de 
litígios complexos ou por outros motivos 
devidamente justificados, este período de 
tempo pode ser excedido.

Or. en

Justificação

É necessário adicionar clareza sobre quando se inicia o período de 90 dias e também 
permitir que as entidades de RAL prorroguem esse prazo, quando devidamente justificado, 
para garantir que os consumidores obtêm um resultado de qualidade e não apenas um 
resultado rápido.

Alteração 317
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu o processo completo da queixa. 
No caso de litígios complexos, ou quando 
o processo da queixa estiver incompleto, a 
entidade de RAL pode prorrogar este 
período de tempo.

Or. en
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Justificação

O período de 90 dias tem de começar quando o processo completo com todos os documentos 
necessários for enviado para a entidade de RAL para permitir a abertura oficial do 
procedimento. Se a queixa estiver incompleta, a entidade de RAL poderá não conseguir 
investigar o caso de forma adequada e eficaz e encontrar uma solução dentro do prazo 
oficial.

Alteração 318
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

(d) O resultado do procedimento de RAL é 
disponibilizado no prazo de 120 dias a 
contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa e toda a documentação 
relacionada com a mesma. No caso de 
litígios complexos ou por outros motivos 
devidamente justificados, este período de 
tempo pode ser excedido.

Or. en

Justificação

O prazo não deve incluir o tempo necessário para receber todos os documentos 
indispensáveis. Além disso, é preciso um prazo mais extenso, 120 dias, para garantir a 
qualidade da tomada de decisão.

Alteração 319
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 

d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
a contar da data em que a entidade de RAL 
recebeu a queixa. No caso de litígios 
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complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

complexos, ou de outros motivos 
razoáveis, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo em 60 
dias.

Or. hu

Alteração 320
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Os Estados-Membros não são 
responsáveis pelo financiamento das 
entidades de RAL.

Or. de

Justificação

O financiamento não deve ser feito pelos contribuintes, trata-se de algo do setor privado, com 
préstimo apenas para ele.

Alteração 321
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma entidade de RAL poderá decidir 
lançar um inquérito a práticas comerciais 
que não lhe foram necessariamente 
participadas, mas em relação às quais 
existem suspeitas ou provas razoáveis de 
que são injustas e enganosas para um 
vasto número de consumidores. Os 
resultados desses inquéritos poderão ser 
publicados e constituir a base para 
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recomendações diretas aos comerciantes.

Or. el

Justificação

Sem terem que esperar que seja apresentada uma queixa, as entidades de RAL devem poder 
decidir lançar um inquérito às práticas comerciais sob as quais existam suspeitas razoáveis 
de serem (e que as provas demonstram que são) injustas e enganosas e que constituem uma 
violação grave dos direitos de um vasto número de consumidores. Os organismos de RAL 
devem, além disso, informar o público sobre os resultados desses inquéritos, fazendo 
recomendações públicas aos comerciantes no sentido de corrigirem o seu comportamento 
ilícito.

Alteração 322
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever 
normas processuais que possam ser 
aplicadas por uma entidade de RAL a fim 
de garantir que resolve apenas os litígios 
que são apropriados para serem dirimidos 
através da RAL e que esses litígios são 
apresentados atempadamente. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas normas processuais não limitam 
sem motivo razoável o âmbito de 
aplicação da RAL nesse Estado-Membro.

Or. en

Justificação

A capacidade de manter normas eficazes para a rejeição de queixas é especialmente 
importante para as RAL quando as partes não precisam de acordar antecipadamente 
recorrer a RAL. Como tal, as RAL têm de poder rejeitar as queixas que não estão na melhor 
posição para resolver (por exemplo, dizer ao consumidor que deve dirigir-se a outra RAL ou 
a um tribunal - em vez de se limitar a rejeitar as queixas que já tenham sido apresentadas em 
tribunal).
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Alteração 323
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os consumidores poderão recorrer aos 
procedimentos de RAL dentro de um 
prazo que não poderá ser inferior a um 
ano a contar da data em que tomaram 
conhecimento de atos agressivos ou 
omissões que estão na base do seu litígio 
com o comerciante, com vista a assegurar 
o fácil acesso às entidades de RAL e, 
assim, evitar tornar a solução ainda mais 
difícil.

Or. el

Alteração 324
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL:

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL seguidos 
pelas entidades de RAL:

Or. en

Alteração 325
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) As partes têm a possibilidade de 
exprimir o seu ponto de vista e de conhecer 
os argumentos e factos invocados pela 
outra parte, bem como eventuais pareceres 
de especialistas;

(a) As partes têm a possibilidade de 
exprimir o seu ponto de vista, de conhecer 
os argumentos e factos invocados pela 
outra parte, bem como eventuais pareceres 
de especialistas, assim como de reagir 
num prazo razoável;

Or. fr

Alteração 326
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) o litígio entre as partes deve estar
devidamente fundamentado com provas 
que mostrem a necessidade de uma 
solução;

Or. el

Alteração 327
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os resultados do procedimento de RAL 
são disponibilizados a ambas as partes, 
por escrito ou num suporte duradouro, 
indicando as razões em que se baseiam.

(b) Os resultados de um procedimento de 
RAL não podem ter um efeito vinculativo 
para as partes envolvidas, exceto se estas 
forem informadas previamente ao início 
do processo sobre a natureza vinculativa 
desse resultado e declararem 
explicitamente o seu consentimento. Esta 
disposição não se aplica caso as normas 
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nacionais determinem que as soluções são 
vinculativas para o comerciante.

Or. en

Alteração 328
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL que visem 
a resolução do litígio por via da proposta 
de uma solução,

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL que visem 
a resolução do litígio,

Or. de

Justificação

Os procedimentos de RAL podem ser resolvidos através da conversação, ou seja, sem 
proposta formal.

Alteração 329
Cornelis de Jong, Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL que visem 
a resolução do litígio por via da proposta 
de uma solução,

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, em procedimentos de RAL seguidos 
por entidades de RAL que visem a 
resolução do litígio por via da proposta de 
uma solução,

Or. en
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Alteração 330
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor, antes de aceitar a 
solução proposta, é informado de que:

(a) O consumidor, logo após a receção do 
pedido de resolução de litígio extrajudicial
é informado de que:

Or. de

Justificação

No caso de não concordar com o conteúdo da informação, o consumidor deve ter a 
possibilidade de retirar o pedido da RAL. Não faz sentido realizar um procedimento de RAL e 
depois o consumidor não concordar com essa informação.

Alteração 331
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor, antes de aceitar a 
solução proposta, é informado de que:

(a) As partes, antes de aceitarem a solução 
proposta, são informadas de que:

Or. fr

Alteração 332
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor, antes de aceitar a 
solução proposta, é informado de que:

(a) As partes, antes de aceitarem a solução 
proposta, são informadas de que:
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Or. en

Justificação

Ambas as partes têm de ter a possibilidade de ser informadas de que têm a opção de 
concordar ou não com a solução proposta pela entidade de RAL, que a solução proposta 
pode ser menos favorável do que uma decisão judicial, etc. Sendo tanto o consumidor como o 
comerciante partes do processo, não há razão para excluir um deles.

Alteração 333
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(a) O consumidor, antes de aceitar a 
solução proposta, é informado de que:

(a) as partes, antes de aceitar a solução 
proposta, são em primeiro lugar 
informadas sobres os seus direitos ao 
abrigo da legislação em vigor de que:

Or. el

Alteração 334
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pode optar por aceitar ou recusar a 
solução proposta;

(i) podem optar por aceitar ou recusar a 
solução proposta;

Or. en

Justificação

Consequência da modificação do artigo 9.º, n.º 2, alínea a).
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Alteração 335
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) pode optar por aceitar ou recusar a 
solução proposta;

i) ambas as partes podem optar por aceitar 
ou recusar a solução proposta;

Or. de

Alteração 336
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) pode optar por aceitar ou recusar a 
solução proposta;

(i) podem optar por aceitar ou recusar a 
solução proposta;

Or. fr

Alteração 337
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) a solução proposta pode ser menos 
favorável do que uma resolução por via 
judicial que aplique as disposições em 
vigor;

(ii) a solução proposta pode divergir de 
uma resolução por via judicial que aplique 
as disposições em vigor;

Or. en
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Alteração 338
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a solução proposta pode ser menos 
favorável do que uma resolução por via 
judicial que aplique as disposições em 
vigor;

ii) a solução proposta pode ser mais ou
menos favorável do que uma resolução por 
via judicial que aplique as disposições em 
vigor;

Or. de

Alteração 339
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a solução proposta pode ser menos 
favorável do que uma resolução por via 
judicial que aplique as disposições em 
vigor;

ii) eventualmente, a solução proposta pode 
ser menos favorável do que uma resolução 
por via judicial que aplique as disposições 
em vigor;

Or. fr

Alteração 340
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

ii) a solução proposta pode ser menos 
favorável do que uma resolução por via 
judicial que aplique as disposições em 
vigor;

ii) a solução proposta deve estar em 
conformidade com as regras legais 
vinculativas que possam existir no 
Estado-Membro no qual ocorre a 
resolução do litígio;
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Or. da

Alteração 341
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

(iii) antes de aceitar ou recusar a solução 
proposta, tem o direito de solicitar 
aconselhamento independente;

(iii) antes de aceitarem ou recusarem a 
solução proposta, têm o direito de solicitar 
aconselhamento independente;

Or. en

Justificação

Consequência da modificação do artigo 9.º, n.º 2, alínea a).

Alteração 342
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) antes de aceitar ou recusar a solução 
proposta, tem o direito de solicitar 
aconselhamento independente;

iii) em qualquer altura, especialmente no 
que respeita à resolução proposta, tem o 
direito de solicitar aconselhamento 
independente;

Or. de

Justificação

Esta informação tem de ser dada antes do início do processo. De outra forma, daria a ideia 
de que a resolução de um procedimento de RAL seria posta em causa no fim pela própria 
entidade.
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Alteração 343
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii-A) as partes sejam informadas sobre os 
efeitos juridicamente vinculativos do 
acordo relativamente a uma solução 
proposta;

Or. de

Justificação

Não é evidente o motivo pelo qual isto não deve ser abrangido em a).

Alteração 344
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii-b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii b) quem faz o pedido tem sempre a 
opção de retirar o pedido da resolução 
alternativa de litígios e, assim, dar o 
processo por terminado.

Or. de

Justificação

O consumidor tem de ter a possibilidade de retirar o pedido da RAL em qualquer altura, 
dado que o litígio também pode ser resolvido entre as partes durante o processo bilateral.

Alteração 345
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As partes, antes de aceitarem a 
solução proposta, são informadas das 
consequências jurídicas dessa aceitação;

(b) As partes são informadas da resolução 
proposta;

Or. de

Justificação

Trata-se aqui de um novo artigo, que introduz os seguintes pedidos individuais de alteração 
enquanto subalíneas.

Alteração 346
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) sejam novamente informadas sobre os 
efeitos juridicamente vinculativos do 
acordo relativamente a uma solução 
proposta;

Or. de

Alteração 347
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) sejam informadas num prazo de 14 
dias de calendário a partir da notificação 
da resolução proposta para aprovação;
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Or. de

Alteração 348
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) são informadas de que o acordo não 
definido por escrito dentro de 14 dias de 
calendário a partir da notificação é 
considerado uma recusa da solução, 
sendo que o prazo é considerado 
cumprido se o acordo tiver sido enviado 
dentro de 14 dias de calendário.

Or. de

Alteração 349
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) se as partes decidirem rejeitar a 
solução proposta, a entidade de RAL
poderá publicar essa solução;

Or. el

Alteração 350
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) As partes, antes de darem o seu 
consentimento à solução proposta ou a 
um acordo amigável, dispõem de um 
período de tempo razoável para refletir.

Suprimido

Or. de

Alteração 351
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem limitar 
o montante de reparação que pode ser 
estipulado por uma entidade de RAL ou o 
valor dos litígios intentados pelo 
consumidor.

Or. en

Alteração 352
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Procedimentos de RAL vinculativos

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nos procedimentos de RAL que visam 
a resolução do litígio impondo uma 
solução, a solução imposta pode ser 
vinculativa para as partes apenas se estas 
tiverem sido informadas previamente da 
sua natureza vinculativa e o tiverem 
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especificamente aceitado. Não é 
necessária aceitação específica por parte 
do comerciante se as normas nacionais 
determinarem que as soluções são 
vinculativas para os comerciantes.

Or. en

Justificação

Regra geral, quando os procedimentos de RAL impõem uma solução vinculativa para as 
partes, estas devem ter declarado previamente a sua aceitação. A exceção ocorre quando as 
normas nacionais determinam que as soluções são vinculativas para os comerciantes. Estes 
sistemas funcionam de forma muito eficaz para os consumidores e não devem ser 
enfraquecidos.

Alteração 353
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Liberdade

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a decisão tomada pela entidade de 
RAL é vinculativa para as partes apenas 
se estas tiverem sido informadas 
previamente da sua natureza vinculativa e 
o tiverem especificamente aceitado.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, apesar da aceitação por parte do 
comerciante e do consumidor da natureza 
vinculativa de uma decisão tomada pela 
entidade de RAL, ambas as partes 
continuam a ter o direito de procurar 
reparação junto dos tribunais.

Or. en
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Alteração 354
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Liberdade

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a decisão tomada pela entidade de 
RAL é vinculativa para as partes apenas 
se estas tiverem sido informadas 
previamente da sua natureza vinculativa e 
o tiverem especificamente aceitado, com 
exceção do caso em que as normas 
nacionais determinem que as soluções 
apenas são vinculativas para os 
comerciantes.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um acordo entre um consumidor e 
um comerciante para apresentação de 
queixas a uma entidade de RAL não é 
vinculativo para o consumidor se tiver 
sido celebrado antes de o litígio ter 
surgido e se privar o consumidor do seu 
direito de interpor uma ação nos tribunais 
para resolução do litígio.

Or. en

Alteração 355
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Confidencialidade dos procedimentos de 

RAL
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1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, salvo se as partes acordarem o 
contrário, nenhuma entidade de RAL ou 
pessoa singular responsável pela 
resolução alternativa do litígio está 
obrigada a fornecer provas em processos 
judiciais civis e comerciais ou de 
arbitragem relativas a informação 
decorrente ou relativa a um procedimento 
de RAL, exceto:
(a) Caso tal seja necessário por razões 
imperiosas de ordem pública do 
Estado-Membro em causa, 
nomeadamente quando indispensável 
para assegurar a proteção do superior 
interesse de crianças e para evitar que 
seja lesada e integridade física ou 
psíquica de uma pessoa; 
(b) Quando a divulgação do conteúdo do 
resultado de um procedimento de RAL for 
necessária para implementar ou aplicar 
esse resultado.
2. Nada no n.º 1 impede os 
Estados-Membros de promulgarem 
medidas mais rigorosas para proteger a 
confidencialidade dos procedimentos de 
RAL.

Or. en

Alteração 356
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que a decisão tomada pela entidade de 
RAL é vinculativa para as partes apenas 
se estas tiverem sido informadas 
previamente da sua natureza vinculativa e 
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o tiverem especificamente aceitado.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que um acordo entre um consumidor e 
um comerciante para apresentação de 
queixas a uma entidade de RAL não é 
vinculativo para o consumidor se tiver 
sido celebrado antes de o litígio ter 
surgido e se privar o consumidor do seu 
direito de interpor uma ação nos tribunais 
para resolução do litígio. Esta disposição 
não se aplica caso as normas nacionais 
determinem que as soluções são 
vinculativas para o comerciante.

Or. en

Alteração 357
Silvia Costa

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os acordos entre consumidores e 
comerciantes em matéria de apresentação 
de queixas a uma entidade de RAL não 
privem o consumidor do direito de 
recorrer aos tribunais para a resolução do 
litígio.

Or. it

Alteração 358
Cornelis de Jong, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 9-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Legalidade

Os Estados-Membros devem assegurar 
que nos procedimentos de RAL que visam 
a resolução do litígio impondo uma 
solução, a solução imposta não tem como 
consequência o consumidor ser privado 
da proteção conferida pelas disposições 
obrigatórias aplicáveis nos termos da 
legislação do Estado-Membro em cujo 
território a entidade de RAL está 
estabelecida, bem como da proteção 
conferida pelas disposições obrigatórias 
aplicáveis nos termos da legislação do 
Estado-Membro no qual o consumidor 
tem a sua residência habitual, conforme 
definido no artigo 6.º do Regulamento 
(CE) n.º 593/2008.

Or. en

Alteração 359
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Legalidade

Os Estados-Membros devem assegurar 
que nos procedimentos de RAL que visam 
a resolução do litígio impondo uma 
solução ao consumidor ou a ambas as 
partes, qualquer solução imposta ao 
consumidor não tem como consequência 
este ser privado da proteção conferida 
pelas disposições obrigatórias aplicáveis 
nos termos da legislação do 
Estado-Membro em cujo território a 
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entidade de RAL está estabelecida. No 
caso de litígios transfronteiriços, a 
solução imposta pela entidade de RAL 
não resulta na privação por parte do 
consumidor da proteção conferida pelas 
disposições obrigatórias aplicáveis nos 
termos da legislação do Estado-Membro 
no qual o consumidor tem a sua 
residência habitual, conforme definido no 
artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 593/2008.

Or. en

Alteração 360
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Efeito dos procedimentos de RAL nos 

prazos de prescrição
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as partes que optam por RAL na 
tentativa de solucionar um litígio não 
estão posteriormente impedidas de 
intentar processos judiciais relativamente 
a esse litígio devido à expiração dos 
prazos de prescrição durante o 
procedimento de RAL.
O n.º 1 aplica-se sem prejuízo das 
disposições sobre prazos de prescrição em 
acordos internacionais nos quais os 
Estados-Membros sejam partes.

Or. en

Alteração 361
Ildikó Gáll-Pelcz
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.
As informações devem incluir sempre os 
endereços dos sítios Web das entidades de 
RAL em questão.

Or. hu

Alteração 362
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e às 
quais recorrem, e com competência para 
dirimir eventuais litígios que os oponham 
aos consumidores. Estas informações 
devem incluir os contactos e os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão.

Or. fr
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Alteração 363
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais 
litígios que os oponham aos 
consumidores. Estas informações devem
incluir os endereços dos sítios Web das
entidades de RAL em questão e especificar 
se o comerciante se compromete a 
recorrer a estas entidades para resolver 
litígios com consumidores.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território que se comprometem ou estão 
obrigados a recorrer a uma entidade ou 
entidades de RAL para resolver litígios 
com consumidores informam os seus 
consumidores sobre a entidade ou 
entidades de RAL em questão. A 
informação deve incluir o endereço do 
sítio Web da entidade ou entidades de 
RAL em questão.

Or. en

Justificação

Apenas as empresas que utilizarão a RAL devem ser obrigadas a fornecer pormenores de 
uma entidade de RAL, caso contrário os consumidores podem ser induzidos em erro sobre a 
disponibilidade de RAL. Além disso, constituiria um grande encargo para as empresas exigir-
lhes que incluíssem pormenores de entidades de RAL em faturas e recibos, nomeadamente 
para empresas que recorrem a várias entidades de RAL diferentes para diferentes 
produtos/serviços que vendem.

Alteração 364
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
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que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.

que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.
Devem incluir igualmente os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão.

Or. en

Alteração 365
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão e especificar se o comerciante se 
compromete a recorrer a estas entidades 
para resolver litígios com consumidores.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e com 
competência para dirimir eventuais litígios 
que os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir igualmente os 
endereços dos sítios Web das entidades de 
RAL em questão.

Or. en

Justificação

The ADR directive and its accompanying documents give consumers the impression that the 
directive will accomplish and ensure that consumers can file all their complaints to an ADR 
body, and will realize full coverage. Unlike access to court, which is a citizen’s right, (and 
apart from a limited number of exemptions where on the basis of EU legislation ADR is made 
mandatory) the proposal will not change the fact that ADR remains voluntary, and rightly so. 
These principles shall be enshrined in the directive, so that that the right expectations are set. 
This amendment lays down that this Directive shall reach out to Member States to enable and 
promote their (notified) ADR bodies in such a way that consumer disputes can be handled, 
whenever possible and appropriate, as well as to lay down that access to ADR is voluntary 
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and depends on the willingness of the parties to engage to ADR.

Alteração 366
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se 
for esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos 
contratos de venda de bens ou da 
prestação de serviços entre o comerciante 
e um consumidor e nas faturas e nos 
recibos relativos a estes contratos. Devem 
especificar onde podem ser encontradas 
outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para a 
ela recorrer.

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
ser de fácil acesso e compreensíveis. 
Devem especificar onde podem ser 
encontradas outras informações sobre a 
entidade de RAL em causa e sobre as 
condições para a ela recorrer.

Or. de

Alteração 367
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de venda de bens ou da prestação de 
serviços entre o comerciante e um 
consumidor e nas faturas e nos recibos 
relativos a estes contratos. Devem
especificar onde podem ser encontradas 

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) e ser publicadas de uma forma
clara, facilmente compreensível, direta e 
permanentemente acessível, nos termos e 
nas condições gerais dos contratos de 
venda de bens ou da prestação de serviços 
entre o comerciante e um consumidor, 
assim como de cada vez que um 
comerciante rejeita uma reclamação que 
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outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para a 
ela recorrer.

lhe foi apresentada diretamente por um 
consumidor. Devem especificar onde 
podem ser encontradas outras informações 
sobre a entidade de RAL em causa e sobre 
as condições para a ela recorrer.

Or. fr

Alteração 368
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de venda de bens ou da prestação de 
serviços entre o comerciante e um 
consumidor e nas faturas e nos recibos 
relativos a estes contratos. Devem 
especificar onde podem ser encontradas 
outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para 
a ela recorrer.

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma clara, 
compreensível e facilmente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de vendas ou de serviços entre o 
comerciante e um consumidor.

Or. en

Justificação

Apenas as empresas que utilizarão a RAL devem ser obrigadas a fornecer pormenores de 
uma entidade de RAL, caso contrário os consumidores podem ser induzidos em erro sobre a 
disponibilidade de RAL. Além disso, constituiria um encargo para as empresas exigir-lhes 
que incluíssem pormenores de entidades de RAL em faturas e recibos, nomeadamente para 
empresas que recorrem a várias entidades de RAL diferentes para diferentes 
produtos/serviços que vendem.

Alteração 369
Sandra Kalniete
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de venda de bens ou da prestação de 
serviços entre o comerciante e um 
consumidor e nas faturas e nos recibos 
relativos a estes contratos. Devem 
especificar onde podem ser encontradas 
outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para 
a ela recorrer.

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de venda de bens ou da prestação de 
serviços entre o comerciante e um 
consumidor.

Or. en

Alteração 370
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma direta, bem 
visível e permanentemente acessível, nos 
termos e nas condições gerais dos contratos 
de venda de bens ou da prestação de 
serviços entre o comerciante e um 
consumidor e nas faturas e nos recibos 
relativos a estes contratos. Devem 
especificar onde podem ser encontradas 
outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para 
a ela recorrer.

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
figurar no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso) de uma forma clara, 
compreensível e facilmente acessível, e se 
aplicável nos termos e nas condições gerais 
dos contratos de vendas ou de serviços 
entre o comerciante e um consumidor.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros e os comerciantes devem poder escolher como informar os 
consumidores. A exigência de fornecer informações em faturas e recibos constituiria um 
encargo excessivo, nomeadamente para PME, e seria igualmente impraticável.

Alteração 371
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O disposto no presente artigo aplica-se 
sem prejuízo do disposto nos artigos 6.º, 7.º 
e 8.º da Diretiva 2011/83/UE relativamente 
à informação a prestar ao consumidor em 
matéria de contratos celebrados à distância 
ou contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial.

3. O disposto no presente artigo aplica-se 
sem prejuízo do disposto nos artigos 6.º, 7.º 
e 8.º da Diretiva 2011/83/UE relativamente 
à informação a prestar ao consumidor em 
matéria de contratos celebrados à distância 
ou contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial e corresponde 
às especificações da Diretiva 2009/138/CE 
relativa ao acesso à atividade de seguros e 
resseguros e ao seu exercício (Solvência
II) e da Diretiva 2002/65/CE relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros prestados a consumidores.

Or. de

Justificação

O dever de informação do comerciante mencionado no artigo 10 relativamente aos 
consumidores não é regulamentado exclusivamente na referida diretiva relativa aos direitos 
do consumidor. As especificações sobre o dever de informação contidas na diretiva-quadro 
Solvência II e na diretiva relativa à comercialização à distância de serviços financeiros sobre 
procedimentos de reclamação e de resolução extrajudicial de litígios devem ser mencionadas 
no artigo 10.º, n.º 3, como exemplos adicionais.

Alteração 372
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades de RAL, as associações de 
consumidores, as associações 
empresariais, os centros da Rede de 
Centros Europeus do Consumidor e, se for 
caso disso, os organismos designados nos 
termos do artigo 11.º, n.º 2, divulgam, nas 
suas instalações e nos respetivos sítios 
Web, a lista das entidades de RAL 
referidas no artigo 17.º, n.º 3.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades de RAL, os centros da Rede 
de Centros Europeus do Consumidor e, se 
for caso disso, os organismos designados 
nos termos do artigo 11.º, n.º 2, divulgam, 
nos respetivos sítios Web através do 
fornecimento de uma hiperligação para o 
sítio Web da Comissão e de outros meios 
que considerem adequados, a lista das 
entidades de RAL referidas no artigo 17.º, 
n.º 4.

Or. en

Justificação

As associações empresariais e de consumidores são organizações independentes e seria 
inadequado os Estados-Membros obrigarem-nas a agir de determinada forma. Poderá nem 
sempre ser apropriado divulgar nas instalações de entidades de RAL a lista dessas mesmas 
entidades.

Alteração 373
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros devem 
garantir a divulgação adequada das 
informações sobre de que modo os 
consumidores podem aceder ao 
procedimento de RAL em caso de litígios 
contratuais, tal como previsto no artigo 
2.º,n.º 1, relativamente a um determinado 
comerciante.

Or. hu
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Alteração 374
Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Comissão e os Estados-Membros devem 
assegurar a correta divulgação das 
informações sobre as possibilidades para 
os consumidores serem indemnizados no 
caso de um litígio contratual com o 
comerciante, tal como previsto no artigo 
2.º. 

Or. el

Alteração 375
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – título

Texto da Comissão Alteração

Cooperação entre as entidades de RAL em 
matéria de resolução de litígios 
transfronteiriços

Cooperação e intercâmbio de experiências 
a nível europeu entre as entidades de RAL

Or. fr

Alteração 376
Robert Rochefort, Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL cooperam na 
resolução de litígios transfronteiriços.

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL cooperam na 
resolução de litígios transfronteiriços e que 
realizam intercâmbios regulares de boas 
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práticas relativamente à resolução de 
litígios, quer transfronteiriços quer
internos.

Or. fr

Alteração 377
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL cooperam na 
resolução de litígios transfronteiriços.

1. Os Estados-Membros devem incentivar 
as entidades de RAL a cooperar na 
resolução de litígios transfronteiriços.

Or. en

Justificação

As entidades de RAL são muitas vezes organizações independentes e seria inadequado 
assegurar a sua cooperação. Colocar encargos desnecessários sobre os prestadores de RAL 
pode desencorajá-los de se tornarem entidades de RAL listadas para os efeitos da presente 
diretiva.

Alteração 378
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deve apoiar e facilitar o 
intercâmbio de experiências entre as 
entidades de RAL, com vista a promover 
as boas práticas, nomeadamente através 
do Programa Consumidores;

Or. fr
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Alteração 379
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem assegurar
a cooperação entre as entidades de RAL e 
as autoridades nacionais responsáveis pela 
aplicação da legislação da União em 
matéria de proteção dos consumidores.

1. Os Estados-Membros devem incentivar
a cooperação entre as entidades de RAL e 
as autoridades nacionais responsáveis pela 
aplicação da legislação da União em 
matéria de proteção dos consumidores.

Or. en

Justificação

As entidades de RAL são muitas vezes organizações independentes e seria inadequado 
assegurar a sua cooperação.

Alteração 380
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta cooperação deve incluir o 
intercâmbio de informações sobre as 
práticas dos comerciantes que tenham sido 
alvo de queixas de consumidores. Deve 
também incluir a prestação de informações 
e avaliações técnicas por parte das 
autoridades nacionais a entidades de RAL, 
sempre que essas avaliações ou 
informações sejam necessárias para o 
tratamento dos litígios individuais.

2. Esta cooperação pode incluir o 
intercâmbio de informações sobre as 
práticas em setores empresariais 
específicos por parte dos comerciantes que 
tenham sido alvo de queixas de 
consumidores. Deve também incluir a 
prestação de informações e avaliações 
técnicas por parte das autoridades 
nacionais a entidades de RAL, sempre que 
essas avaliações ou informações sejam 
necessárias para o tratamento dos litígios 
individuais e não possam ser obtidas de 
outra forma.
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Or. en

Justificação

É importante permitir uma maior partilha de informações entre entidades de RAL e 
autoridades nacionais competentes, mas exigir essa partilha pode, em determinadas 
circunstâncias, comprometer a independência dessas organizações e pode desincentivar os 
comerciantes de recorrer a RAL.

Alteração 381
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Esta cooperação deve incluir o 
intercâmbio de informações sobre as 
práticas dos comerciantes que tenham sido 
alvo de queixas de consumidores. Deve 
também incluir a prestação de informações 
e avaliações técnicas por parte das 
autoridades nacionais a entidades de RAL, 
sempre que essas avaliações ou 
informações sejam necessárias para o 
tratamento dos litígios individuais.

2. Esta cooperação deve incluir o 
intercâmbio de informações sobre os 
comerciantes desde que tenham sido alvo 
repetidamente de queixas de 
consumidores. Deve também incluir a 
prestação de informações, desde que já 
disponíveis, e avaliações técnicas por parte 
das autoridades nacionais a entidades de 
RAL, sempre que essas avaliações ou 
informações sejam necessárias para o 
tratamento dos litígios individuais.

Or. de

Justificação

As práticas dos comerciantes não devem ser completamente publicadas, pois trata-se aqui 
também de dados confidenciais e de segredos comerciais que não deveriam ser tornados 
públicos. Além disso, a entidade de RAL não consegue criar, pela lei europeia, pareceres 
vinculativos de entidades estatais. Isto aplica-se sobretudo ao financiamento.

Alteração 382
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Esta cooperação deve incluir o 
intercâmbio de informações sobre as 
práticas dos comerciantes que tenham 
sido alvo de queixas de consumidores. 
Deve também incluir a prestação de 
informações e avaliações técnicas por parte 
das autoridades nacionais a entidades de 
RAL, sempre que essas avaliações ou 
informações sejam necessárias para o 
tratamento dos litígios individuais.

2. Esta cooperação deve incluir o 
intercâmbio de informações sobre as 
queixas apresentadas por consumidores e 
os resultados positivo ou negativo do 
procedimento de RAL. Deve também 
incluir a prestação de informações e 
avaliações técnicas por parte das 
autoridades nacionais a entidades de RAL, 
sempre que essas avaliações ou 
informações sejam necessárias para o 
tratamento dos litígios individuais.

Or. en

Justificação

A referência a «práticas dos comerciantes» parece ser pouco clara e ambígua. A nova 
redação pretende concentrar o intercâmbio de informações na natureza e tipo de queixa 
apresentada por consumidores junto da entidade de RAL e no resultado do procedimento (se 
foi bem-sucedido ou não).

Alteração 383
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade competente para 
acompanhar o funcionamento e o 
desenvolvimento das entidades de RAL
estabelecidas no seu território. Cada 
Estado-Membro deve notificar à Comissão 
a autoridade que tiver designado.

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade como a competente nos 
termos dos artigos 16.º e 17.º. Cada 
Estado-Membro pode designar mais do 
que uma autoridade competente. Se um 
Estado-Membro o fizer, deve determinar 
qual das autoridades competentes 
designadas de entre as autoridades 
competentes estabelecidas no seu território 
é o ponto de contacto único para a 
Comissão . Cada Estado-Membro deve 
notificar à Comissão a autoridade ou, se 
for caso disso, as autoridades competentes 
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incluindo o ponto de contacto único que 
tiver designado.

Or. en

Justificação

Por forma a refletir as diferentes abordagens setoriais ou geográficas à RAL, é necessário 
permitir que os Estados-Membros designem mais do que uma autoridade competente.

Alteração 384
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade competente para 
acompanhar o funcionamento e o
desenvolvimento das entidades de RAL 
estabelecidas no seu território. Cada 
Estado-Membro deve notificar à Comissão 
a autoridade que tiver designado.

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade competente para 
acompanhar o funcionamento e o 
desenvolvimento das entidades de RAL 
estabelecidas no seu território. Cada 
Estado-Membro pode designar mais do 
que uma autoridade competente se a 
supervisão de entidades de RAL em 
diferentes setores assim o exigir. Se um 
Estado-Membro o fizer, deve designar 
uma das autoridades competentes como o 
ponto de contacto único com a Comissão. 
Cada Estado-Membro deve notificar à 
Comissão a autoridade ou, se for caso 
disso, as autoridades, incluindo a que 
funciona como ponto de contacto único,
que tiver designado.

Or. en

Justificação

Pode ser difícil uma autoridade competente supervisionar o funcionamento e criação de 
entidades de RAL em todos os setores.
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Alteração 385
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade competente para 
acompanhar o funcionamento e o 
desenvolvimento das entidades de RAL
estabelecidas no seu território. Cada 
Estado-Membro deve notificar à Comissão 
a autoridade que tiver designado.

1. Cada Estado-Membro deve designar 
uma autoridade como a competente nos 
termos dos artigos 16.º e 17.º. Cada 
Estado-Membro pode designar mais do 
que uma autoridade competente. Se um 
Estado-Membro o fizer, deve determinar 
qual das autoridades competentes 
designadas de entre as autoridades 
competentes estabelecidas no seu território 
é o ponto de contacto único para a 
Comissão. Cada Estado-Membro deve 
notificar à Comissão a autoridade ou, se 
for caso disso, as autoridades competentes 
incluindo o ponto de contacto único que 
tiver designado.

Or. en

Justificação

Em alguns Estados-Membros, as diferenças setoriais requerem inúmeras autoridades de RAL 
específicas.

Alteração 386
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão deve estabelecer uma lista 
de autoridades competentes que lhe tenham 
sido notificadas nos termos do n.º 1 e 
publicá-la no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. A Comissão deve estabelecer uma lista 
de autoridades competentes incluindo, se 
for caso disso, as que atuam como ponto 
de contacto único que lhe tenham sido 
notificadas nos termos do n.º 1 e publicá-la 
no Jornal Oficial da União Europeia.
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Or. en

Alteração 387
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Estatísticas pertinentes que 
demonstrem a forma como os 
comerciantes recorrem à resolução 
alternativa de litígios para os diferendos 
que os opõem aos consumidores;

Suprimido

Or. de

Justificação

As obrigações de prestação de informação das entidades de RAL perante as autoridades 
competentes devem ser exequíveis, fáceis de gerir e não estar associadas a custos 
burocráticos desnecessários.

Alteração 388
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

(g) Se for caso disso, uma avaliação da 
eficácia da sua cooperação no âmbito de 
redes de entidades de RAL que facilitam a 
resolução de litígios transfronteiriços;

Suprimido

Or. de

Justificação

As obrigações de prestação de informação das entidades de RAL perante as autoridades 
competentes devem ser exequíveis, fáceis de gerir e não estar associadas a custos 
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burocráticos desnecessários.

Alteração 389
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Uma autoavaliação da eficácia dos 
procedimentos de RAL facultados pela 
entidade e das formas possíveis de 
melhorar o seu desempenho.

Suprimido

Or. de

Justificação

As obrigações de prestação de informação das entidades de RAL perante as autoridades 
competentes devem ser exequíveis, fáceis de gerir e não estar associadas a custos 
burocráticos desnecessários.

Alteração 390
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as entidades de RAL, nas 
quais as pessoas singulares responsáveis 
pela resolução de litígios sejam 
empregadas exclusivamente pelo 
comerciante estabelecido no seu território, 
notificam anualmente a autoridade 
competente de que continuam a cumprir 
os seguintes requisitos: 
(a) São nomeadas pelo mais alto nível da 
administração e por um período suficiente 
para garantir a independência das suas 
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ações;
(b) Não têm qualquer ligação hierárquica 
com a gestão operacional, nomeadamente 
com os responsáveis pelas relações com os 
clientes;
(c) A remuneração não depende dos 
resultados do procedimento de RAL;
(d) A criação de um orçamento próprio 
que forneça os recursos adequados para 
assegurar a eficácia dos procedimentos de 
RAL.

Or. en

Justificação

A extensão do âmbito da diretiva a sistemas de RAL nos quais a pessoa singular responsável 
seja empregada exclusivamente pelo comerciante deve ser acompanhada de uma supervisão 
adicional a essas entidades, por forma a garantir que continuam a cumprir os requisitos 
específicos de independência e imparcialidade que determinam a sua inclusão no âmbito da 
diretiva. 

Alteração 391
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – segundo parágrafo – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) A presença física obrigatória das 
partes ou dos seus representantes, se 
necessário; e

Suprimido

Or. en

Alteração 392
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades competentes devem 
notificar uma entidade de RAL se esta 
deixar de cumprir os requisitos previstos 
no n.º 1. Se, após um período de três 
meses, a entidade de RAL ainda não 
cumprir os requisitos previstos no n.º 1, a 
autoridade competente retira-a da lista de 
entidades de RAL.

Or. en

Justificação

Deve ser possível, após a advertência adequada, retirar uma entidade de RAL da lista se 
deixar de cumprir as normas de qualidade da diretiva.

Alteração 393
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Esta lista deve ser atualizada sem 
demora injustificada e devem ser 
comunicadas à Comissão as informações 
pertinentes.

Or. en

Alteração 394
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Se um Estado-Membro designar 
mais do que uma autoridade competente, 
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a lista e as atualizações a que se refere o 
n.º 2 devem ser comunicadas à Comissão 
pelo ponto de contacto único. A lista e as 
atualizações devem referir-se a todas as 
entidades de RAL estabelecidas nesse 
Estado-Membro.

Or. en

Alteração 395
Heide Rühle, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. De dois em dois anos, as autoridades 
competentes devem publicar um relatório 
sobre o desenvolvimento e o 
funcionamento das entidades de RAL. Este 
relatório deve, nomeadamente:

5. De três em três anos, as autoridades 
competentes devem publicar um relatório 
sobre o desenvolvimento e o 
funcionamento das entidades de RAL. Este 
relatório deve, nomeadamente:

Or. de

Justificação

Redução dos custos burocráticos para as autoridades nacionais.

Alteração 396
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas nos termos do artigo 10.º e do 
artigo 16.º, n.os 1 e 2, da presente diretiva e 
tomar todas as medidas necessárias para 

Depois de uma primeira notificação sem 
sucesso, os Estados-Membros devem 
estabelecer as regras relativas às sanções 
aplicáveis em caso de infração às 
disposições nacionais adotadas nos termos 
do artigo 10.º e do artigo 16.º, n.os 1 e 2, da 
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assegurar o seu cumprimento. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

presente diretiva e tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar o seu 
cumprimento. As sanções previstas devem 
ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. de

Alteração 397
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas nos termos do artigo 10.º e do 
artigo 16.º, n.os 1 e 2, da presente diretiva e 
tomar todas as medidas necessárias para 
assegurar o seu cumprimento. As sanções 
previstas devem ser efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas.

Os Estados-Membros devem estabelecer as 
regras relativas às sanções aplicáveis em 
caso de infração às disposições nacionais 
adotadas nos termos do artigo 10.º da 
presente diretiva e tomar todas as medidas 
necessárias para assegurar o seu 
cumprimento. As sanções previstas devem 
ser efetivas, proporcionadas e dissuasivas.

Or. en

Justificação

Os prestadores de RAL que deixem de cumprir os requisitos da diretiva devem ser retirados 
da lista de entidades de RAL. Por conseguinte, é desnecessário impor sanções adicionais às 
entidades de RAL e fazê-lo poderia desincentivá-las de se tornarem entidades listadas nos 
termos da diretiva.

Alteração 398
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
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as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar até [ Serviço das Publicações: inserir 
data correspondente a 18 meses após a 
entrada em vigor ]. Os Estados-Membros
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência 
entre as mesmas e a presente diretiva.

as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar até [ Serviço das Publicações: inserir 
data correspondente a 24 meses após a 
entrada em vigor ]. Os Estados-Membros
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições.

Or. en

Justificação

É necessário um prazo de transposição mais alargado para a promulgação da entrada em 
vigor da legislação e para o estabelecimento de novas entidades de RAL ou facultar aos 
prestadores de RAL um período de transição durante o qual podem corrigir as suas práticas 
por forma a cumprirem os requisitos da diretiva. Não é necessário exigir aos 
Estados-Membros a criação de um quadro de correspondência.

Alteração 399
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – primeiro parágrafo

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar até [ Serviço das Publicações: inserir 
data correspondente a 18 meses após a 
entrada em vigor ]. Os Estados-Membros
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
as mesmas e a presente diretiva.

Os Estados-Membros devem pôr em vigor 
as disposições legislativas, regulamentares 
e administrativas, ou medidas de 
autorregulação, necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar até [ Serviço das Publicações: inserir 
data correspondente a 18 meses após a 
entrada em vigor ]. Os Estados-Membros
devem comunicar imediatamente à 
Comissão o texto dessas disposições, bem 
como um quadro de correspondência entre 
as mesmas e a presente diretiva.

Or. en
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Justificação

Em alguns Estados-Membros, como por exemplo nos Países Baixos, a RAL está bem 
desenvolvida, embora não exista legislação. Nestes Estados-Membros está aberta a 
possibilidade de as empresas introduzirem RAL através de autorregulação. Muitas empresas 
encaram a RAL como um mecanismo positivo para facultar aos consumidores um mecanismo 
adicional de resolução de litígios. Este facto poderá ocorrer onde o Estado participa 
igualmente (a nível financeiro) nestes mecanismos de cooperação. É considerado adequado 
prever explicitamente no artigo 22.º que a diretiva RAL pode ser aplicada através de 
autorregulação. 

Alteração 400
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data correspondente a cinco anos 
após a data de entrada em vigor], e 
posteriormente de três em três anos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva. Este 
relatório deve analisar o desenvolvimento e 
a utilização de entidades de RAL, bem 
como o impacto da presente diretiva nos 
consumidores e comerciantes. O relatório 
deve ser acompanhado, se for caso disso, 
de propostas de alteração da presente 
diretiva.

O mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir a data correspondente a quatro anos 
após a data de entrada em vigor], e 
posteriormente de cinco em cinco anos, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva. Este 
relatório deve analisar o desenvolvimento e 
a utilização de entidades de RAL, bem 
como o impacto da presente diretiva nos 
consumidores e comerciantes. O relatório 
deve ser acompanhado, se for caso disso, 
de propostas de alteração da presente 
diretiva.

Or. de

Alteração 401
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

O mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir data correspondente a cinco anos 
após a data de entrada em vigor], e 
posteriormente de três em três anos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva. Este 
relatório deve analisar o desenvolvimento e 
a utilização de entidades de RAL, bem 
como o impacto da presente diretiva nos 
consumidores e comerciantes. O relatório 
deve ser acompanhado, se for caso disso, 
de propostas de alteração da presente 
diretiva.

O mais tardar em [Serviço das Publicações: 
inserir data correspondente a cinco anos 
após a data de entrada em vigor], e 
posteriormente de três em três anos, a 
Comissão deve apresentar ao Parlamento 
Europeu, ao Conselho e ao Comité 
Económico e Social Europeu um relatório 
sobre a aplicação da presente diretiva. Este 
relatório deve analisar o desenvolvimento e 
a utilização de entidades de RAL, bem 
como o impacto da presente diretiva nos 
consumidores e comerciantes. O relatório 
deve incluir nomeadamente disposições 
relativas ao âmbito de aplicação da 
diretiva e considerar a necessidade de 
alargar o âmbito de aplicação a litígios 
judiciais iniciados por comerciantes 
contra consumidores. Nesse caso, as 
propostas de alteração da presente diretiva 
devem ser anexadas ao relatório.

Or. hu

Alteração 402
Ashley Fox

Proposta de diretiva
Anexo 1

Texto da Comissão Alteração

Suprimido

Or. en

Justificação

Seria difícil aplicar um requisito para comparar o nível de proteção dos consumidores 
assegurado por diferentes atos legislativos da União. Além disso, a presente diretiva 
prevalece sobre disposições específicas de outros atos legislativos da União, não sobre toda 
a legislação.
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