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Alteração 88
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nos termos do artigo 26.°, n.º 2, do 
TFUE, o mercado interno compreende um 
espaço sem fronteiras internas no qual a 
livre circulação de mercadorias e serviços é 
assegurada. Para que tenham confiança no 
mercado interno e beneficiem da sua 
dimensão digital, é necessário que os 
consumidores tenham acesso a meios 
simples e pouco onerosos de resolver os 
litígios ligados à venda de bens ou à 
prestação de serviços em linha. Este aspeto 
assume especial importância quando os 
consumidores efetuam compras além
fronteiras.

(2) Nos termos do artigo 26.°, n.º 2, do 
TFUE, o mercado interno compreende um 
espaço sem fronteiras internas no qual a 
livre circulação de mercadorias e serviços é 
assegurada. Para que tenham confiança no 
mercado interno e beneficiem da sua 
dimensão digital, é necessário que os 
consumidores tenham acesso a meios 
simples, eficazes e gratuitos de resolver os 
litígios ligados à venda de bens ou à 
prestação de serviços em linha. Este aspeto 
assume especial importância quando os 
consumidores efetuam compras 
além-fronteiras.

Or. fr

Alteração 89
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 26.°, 
n.º 2, do TFUE, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas no qual a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços é assegurada. 
Para que tenham confiança no mercado 
interno e beneficiem da sua dimensão 
digital, é necessário que os consumidores 
tenham acesso a meios simples e pouco 
onerosos de resolver os litígios ligados à 
venda de bens ou à prestação de serviços 
em linha. Este aspeto assume especial 

(2) Em conformidade com o artigo 26.°, 
n.º 2, do TFUE, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas no qual a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços é assegurada. 
Para que os consumidores tenham 
confiança no mercado interno e beneficiem 
da sua dimensão digital, é necessário que o 
funcionamento do mercado interno se 
reja por princípios que não agravem as 
desigualdades sociais, realçando 
simultaneamente a necessidade de as 



PE489.696v01-00 4/98 AM\903360PT.doc

PT

importância quando os consumidores 
efetuam compras além fronteiras.

políticas da UE serem ajustadas de modo 
a alcançar-se um mercado interno 
centrado nas pessoas que dê destaque à 
prosperidade e não aos números. Ao 
mesmo tempo, o acesso a meios simples e 
pouco onerosos de resolver, por via 
extrajudicial, os litígios ligados à venda de 
bens ou à prestação de serviços em linha 
contribuirá para esse fim, desde que 
sejam respeitadas as condições 
supracitadas. Este aspeto assume especial
importância quando os consumidores 
efetuam compras além-fronteiras.

Or. el

Alteração 90
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A fragmentação do Mercado Único 
dificulta os esforços para estimular a 
competitividade e o crescimento. Além 
disso, o desnivelamento da 
disponibilidade, qualidade e 
consciencialização dos meios simples, 
eficientes e de baixo custo para resolver 
os litígios resultantes da venda de bens ou 
da prestação de serviços por toda a União 
constitui uma barreira dentro do Mercado 
Único que enfraquece a confiança dos 
consumidores e comerciantes na compra e 
venda transfronteiriças. 

Or. en

Alteração 91
Louis Grech
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Proposta de regulamento
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A concretização do potencial do 
comércio em linha contribuiria 
substancialmente para o retorno da União 
ao crescimento económico, mas a sua 
execução exige a integração apropriada 
da plataforma de ODR e das entidades de 
RAL, tal como previsto na [número da 
Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa 
de litígios de consumo, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações].

Or. en

Alteração 92
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos. Os 
consumidores são os principais 
protagonistas do mercado interno, 
devendo, por isso, ser a sua preocupação 
fundamental. A dimensão digital do 
mercado interno está a tornar-se 
indispensável tanto para os consumidores 
como para os comerciantes. Cada vez mais, 
os consumidores compram através da 
Internet e são cada vez mais numerosos os 
comerciantes que vendem em linha. 
Comerciantes e consumidores devem poder 
realizar transações num ambiente digital 

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos e a 
eficácia da política de proteção do 
consumidor depende da medida em que a 
legislação impede práticas e ações que 
prejudicam os interesses dos 
consumidores. Os consumidores são os 
principais protagonistas do mercado 
interno, devendo, por isso, ser a sua 
preocupação fundamental. A dimensão 
digital do mercado interno está a tornar-se 
indispensável tanto para os consumidores 
como para os comerciantes. Cada vez mais, 
os consumidores compram através da 
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com toda a confiança. Internet e são cada vez mais numerosos os 
comerciantes que vendem em linha. 
Comerciantes e consumidores devem poder 
realizar transações num ambiente digital 
com toda a confiança.

Or. el

Alteração 93
Pablo Arias Echeverría

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos. Os 
consumidores são os principais 
protagonistas do mercado interno, 
devendo, por isso, ser a sua preocupação 
fundamental. A dimensão digital do 
mercado interno está a tornar-se 
indispensável tanto para os consumidores 
como para os comerciantes. Cada vez mais, 
os consumidores compram através da 
Internet e são cada vez mais numerosos os 
comerciantes que vendem em linha. 
Comerciantes e consumidores devem poder 
realizar transações num ambiente digital 
com toda a confiança.

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos. Os 
consumidores são os principais 
protagonistas do mercado interno, 
devendo, por isso, ser a sua preocupação 
fundamental. A dimensão digital do 
mercado interno está a tornar-se 
indispensável tanto para os consumidores 
como para os comerciantes. Cada vez mais, 
os consumidores compram através da 
Internet e são cada vez mais numerosos os 
comerciantes que vendem em linha. 
Comerciantes e consumidores devem poder 
realizar transações num ambiente digital 
com toda a confiança. No período de crise 
em que vivemos é fundamental levar a 
cabo iniciativas que favoreçam o 
crescimento económico, a criação de 
emprego e o relançamento do consumo. O 
mercado digital é uma grande 
oportunidade para a consecução destes 
objetivos, mas, para tal, a União deve ser 
capaz de estabelecer um mercado interno 
digital completo. Derrubar as barreiras 
existentes por um lado, e aumentar a 
confiança dos consumidores, por outro, 
afiguram-se imprescindíveis; além disso, 
a existência de um sistema de resolução 
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de litígios em linha, fiável e eficaz pode, 
em grande medida, contribuir para o 
aumento da confiança dos consumidores 
da União.

Or. es

Alteração 94
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos.

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples, eficaz e gratuita pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos.

Or. fr

Alteração 95
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 

(6) A promoção de medidas destinadas a 
combater a especulação e a possibilidade 
de resolver um litígio de forma simples e 
pouco onerosa por via extrajudicial pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
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litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos.

continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos.

Or. el

Alteração 96
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos.

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
litígios que os opõem e que resultam de 
transações transfronteiriças em linha. 
Assim, frequentemente, esses litígios não 
são resolvidos. Apesar da controvérsia, os 
Estados-Membros cujas legislações 
nacionais vão para além dos requisitos 
essenciais da diretiva relativa à mediação 
parecem ter conseguido resultados 
importantes na promoção do tratamento 
extrajudicial dos litígios em questões civis 
e comerciais; os resultados obtidos 
demonstram que a mediação pode 
contribuir para uma resolução 
extrajudicial conveniente e rápida dos 
litígios, por meio de procedimentos 
adequados às necessidades das partes e da 
proteção dos consumidores;

Or. it
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Alteração 97
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A resolução de litígios em linha faculta 
uma solução extrajudicial simples e pouco 
onerosa para litígios resultantes de 
transações transfronteiriças em linha. 
Atualmente, contudo, não há mecanismos 
que permitam aos consumidores e aos 
comerciantes resolver este tipo de litígios 
por meios eletrónicos. Tal conduz a 
situações lesivas dos interesses dos 
consumidores, atua como um obstáculo às 
transações transfronteiriças em linha, cria 
desigualdades de condições para os 
comerciantes e dificulta o desenvolvimento 
do comércio eletrónico.

(7) A resolução de litígios em linha faculta 
uma solução extrajudicial simples, eficaz e 
pouco onerosa para litígios resultantes de 
transações transfronteiriças em linha. 
Atualmente, contudo, não há mecanismos 
que permitam aos consumidores e aos 
comerciantes resolver este tipo de litígios 
por meios eletrónicos. Tal conduz a 
situações lesivas dos interesses dos 
consumidores, atua como um obstáculo às 
transações transfronteiriças em linha, cria 
desigualdades de condições para os 
comerciantes e dificulta o desenvolvimento 
do comércio eletrónico.

Or. fr

Alteração 98
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
em linha; não é aplicável quando o 
consumidor ou o comerciante não esteja 
estabelecido ou não resida num 
Estado-Membro da União no momento da 
encomenda ou quando o comerciante e o 
consumidor estejam estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo Estado-
Membro.

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
relação às obrigações contratuais entre 
consumidores residentes na União e 
comerciantes estabelecidos na União
resultantes da venda de bens e da prestação 
de serviços transfronteiriços em linha, que 
são abrangidos pela Diretiva …./…/UE 
[número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
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(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações]. Entre estes devem contar-se 
os litígios resultantes da venda ou 
fornecimento de conteúdos digitais contra 
remuneração. Apesar de os consumidores 
e os comerciantes que efetuam transações 
transfronteiriças em linha beneficiarem, 
em particular, com este mecanismo de 
resolução de litígios em linha, o presente 
regulamento deve igualmente ser aplicado 
às transações domésticas em linha, de 
modo a permitir verdadeiras condições de 
concorrência equitativas no domínio do 
comércio eletrónico. Não é aplicável 
quando o consumidor ou o comerciante 
não esteja estabelecido ou não resida num 
Estado-Membro da União no momento da 
encomenda em linha.

Or. en

Alteração 99
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
em linha; não é aplicável quando o 
consumidor ou o comerciante não esteja 
estabelecido ou não resida num 
Estado-Membro da União no momento da 
encomenda ou quando o comerciante e o 
consumidor estejam estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo 
Estado-Membro.

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
relação às obrigações contratuais entre 
consumidores residentes na União e 
comerciantes estabelecidos na União
resultantes da venda de bens e da prestação 
de serviços transfronteiriços em linha.
Entre estes devem contar-se os litígios 
resultantes da venda ou fornecimento de 
conteúdos digitais contra remuneração. O 
presente regulamento não é aplicável a 
litígios entre consumidores e 
comerciantes que resultem de contratos de 
venda ou de contratos de serviços em 
linha, se pelo menos um deles não estiver 
estabelecido ou não residir num 
Estado-Membro da União no momento da 
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encomenda ou se o comerciante e o 
consumidor estiverem estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

É importante elucidar com clareza que os contratos de venda ou de prestação de conteúdos 
digitais a troco de remuneração (por exemplo, os downloads digitais) estão incluídos no 
âmbito do regulamento. É igualmente importante referir obrigações contratuais em vez de 
simples vendas.

Alteração 100
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
em linha; não é aplicável quando o 
consumidor ou o comerciante não esteja 
estabelecido ou não resida num Estado-
Membro da União no momento da 
encomenda ou quando o comerciante e o 
consumidor estejam estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo Estado-
Membro.

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual encetados por
consumidores contra comerciantes 
resultantes da venda de bens e da prestação 
de serviços transfronteiriços em linha; não 
é aplicável quando o consumidor ou o 
comerciante não esteja estabelecido ou não 
resida num Estado-Membro da União no 
momento da encomenda ou quando o 
comerciante e o consumidor estejam 
estabelecidos ou forem residentes no 
mesmo Estado-Membro.

Or. en

Justificação

O âmbito do presente regulamento deve limitar-se a queixas de consumidores contra 
comerciantes e não deve incluir queixas de comerciantes contra consumidores, uma vez que a 
atenção da presente proposta é para com a proteção dos consumidores e os comerciantes têm 
outras formas de lidar com os litígios contra consumidores.
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Alteração 101
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
em linha; não é aplicável quando o 
consumidor ou o comerciante não esteja 
estabelecido ou não resida num Estado-
Membro da União no momento da 
encomenda ou quando o comerciante e o 
consumidor estejam estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo Estado-
Membro.

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
em linha; não é aplicável quando o 
consumidor ou o comerciante não esteja 
estabelecido ou não resida num Estado-
Membro da União no momento da 
encomenda ou quando o comerciante e o 
consumidor estejam estabelecidos ou 
forem residentes no mesmo Estado-
Membro. É necessário o desenvolvimento, 
na União Europeia, de um sistema de 
resolução alternativa de litígios que 
funcione com eficácia, para reforçar a 
confiança dos consumidores no mercado 
interno, nomeadamente no domínio do 
comércio eletrónico. Tal desenvolvimento 
deve ter por base os procedimentos de 
RAL que já existem nos Estados-Membros 
e respeitar as suas tradições jurídicas. A 
difusão dos RAL pode, igualmente, 
revelar-se importante nos 
Estados-Membros onde exista uma 
acumulação de processos pendentes nos 
tribunais, constituindo um entrave ao 
direito a um processo equitativo e dentro 
de prazos razoáveis para os cidadãos da 
União Europeia;

Or. it

Alteração 102
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Entende-se por «consumidor» as 
pessoas singulares que atuem fora 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.

(10) Entende-se por «consumidor» as 
pessoas singulares que atuem fora da sua 
atividade comercial, industrial, artesanal ou 
profissional.

Or. en

Justificação

O alargamento da definição de consumidor a contratos com dupla finalidade (contratos 
celebrados para fins relacionados em parte com a atividade comercial da pessoa e em parte à 
margem dessa atividade) é confuso, especialmente porque a definição de consumidor no 
artigo 4.º, alínea a), especifica claramente que um consumidor é «qualquer pessoa singular 
que atue com fins que não se incluam no âmbito da sua atividade comercial, industrial, 
artesanal ou profissional».

Alteração 103
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços 
transfronteiriços que não sejam efetuados 
em linha. O presente regulamento não se 
aplica a litígios entre comerciantes.

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços que não sejam 
efetuados em linha. O presente 
regulamento não se aplica nem às 
reclamações apresentadas pelos 
comerciantes contra consumidores, nem a 
litígios entre comerciantes.

Or. fr
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Alteração 104
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
que não sejam efetuados em linha. O 
presente regulamento não se aplica a 
litígios entre comerciantes.

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
que não sejam efetuados em linha. O 
presente regulamento não se deverá tão 
pouco aplicar aos litígios entre 
comerciantes nem às queixas 
apresentadas por comerciantes contra 
consumidores.

Or. en

Justificação

Dado que foi estabelecido um número significativo de prestadores de RAL para tratar do 
desequilíbrio de poderes entre consumidores e comerciantes, seria inadequado exigir, no 
âmbito da Diretiva RAL, que tais organismos aceitassem litígios encetados por empresas 
contra consumidores. Se a Diretiva RAL não exige a disponibilização dessas RAL, não faz 
sentido incluir os litígios no Regulamento ODR.

Alteração 105
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços transfronteiriços 
que não sejam efetuados em linha. O 
presente regulamento não se aplica a 
litígios entre comerciantes.

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios encetados por consumidores 
contra comerciantes resultantes da venda 
de bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços que não sejam efetuados 
em linha. O presente regulamento não se 
aplica a litígios entre comerciantes.
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Or. en

Justificação

Consequência da alteração ao Considerando 8 sobre o âmbito do regulamento.

Alteração 106
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Antes de apresentarem o seu litígio 
a uma entidade de RAL através da 
plataforma de ODR, os consumidores 
devem ser encorajados pelos 
Estados-Membros a fazer todos os 
esforços para contactar o comerciante via 
sítio Web, correio eletrónico ou outros 
meios eletrónicos que considere 
oportunos, para tentar resolver o litígio de 
forma amigável.

Or. en

Alteração 107
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. Esta plataforma deverá assumir a 
forma de um sítio web interativo, com um 
ponto de entrada único para os 
consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de uma transação 
transfronteiras de comércio eletrónico. 

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. Esta plataforma deverá assumir a 
forma de um sítio Internet interativo 
próprio, com um ponto de entrada único 
para os consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de uma transação 
transfronteiras de comércio eletrónico. 
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Deverá permitir que, através da utilização 
de um formulário eletrónico disponível em 
todas as línguas oficiais da União, os 
consumidores e os comerciantes
apresentem queixas que são transmitidas a 
uma entidade competente de resolução 
alternativa de litígios RAL. A plataforma 
deverá ser o veículo através do qual as 
entidades de RAL e as partes têm a 
possibilidade de conduzir o procedimento 
de resolução de litígios.

Deve ainda fornecer informações gerais 
sobre a resolução extrajudicial de litígios 
em matéria contratual entre 
consumidores e comerciantes resultantes 
da venda de bens e da prestação de 
serviços em linha. Deverá permitir que, 
através da utilização de um formulário 
eletrónico disponível em todas as línguas 
oficiais da União, os consumidores 
apresentem queixas e informá-los sobre a 
possibilidade de solicitar a ajuda de 
facilitadores para preencher corretamente 
o formulário, caso seja necessário. Deverá 
transmitir as reclamações a uma entidade
competente de resolução alternativa de 
litígios RAL. A plataforma deverá ser o 
veículo através do qual as entidades de 
RAL e as partes têm a possibilidade de 
conduzir o procedimento de resolução de 
litígios.

Or. fr

Alteração 108
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. Esta plataforma deverá assumir a 
forma de um sítio Web interativo, com um 
ponto de entrada único para os 
consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de uma transação 
transfronteiriça de comércio eletrónico. 
Deverá permitir que, através da utilização 
de um formulário eletrónico disponível em 
todas as línguas oficiais da União, os 
consumidores e os comerciantes 
apresentem queixas que são transmitidas a 

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. Esta plataforma deverá assumir a 
forma de um sítio Web interativo, com um 
ponto de entrada único para os 
consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de transações de 
comércio eletrónico. A plataforma deverá
permitir que, utilizando um formulário 
eletrónico disponível em todas as línguas 
oficiais da União, os consumidores e os 
comerciantes apresentem queixas que são 
transmitidas a uma entidade competente de 
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uma entidade competente de resolução 
alternativa de litígios RAL. A plataforma 
deverá ser o veículo através do qual as
entidades de RAL e as partes têm a 
possibilidade de conduzir o procedimento 
de resolução de litígios.

resolução alternativa de litígios RAL. A 
plataforma de ODR deverá ser 
interoperável com as entidades de RAL 
existentes que trabalham em linha. O 
formulário de queixa deve conter apenas 
a informação necessária para identificar 
a entidade ou as entidades de RAL 
competentes para lidar com o litígio.

Or. en

Alteração 109
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. Esta plataforma deverá assumir 
a forma de um sítio Web interativo, com 
um ponto de entrada único para os 
consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de uma transação 
transfronteiriça de comércio eletrónico. 
Deverá permitir que, através da utilização 
de um formulário eletrónico disponível em 
todas as línguas oficiais da União, os 
consumidores e os comerciantes 
apresentem queixas que são transmitidas a 
uma entidade competente de resolução 
alternativa de litígios RAL. A plataforma 
deverá ser o veículo através do qual as 
entidades de RAL e as partes têm a 
possibilidade de conduzir o procedimento 
de resolução de litígios.

(14) O presente regulamento tem por 
objetivo criar uma plataforma de resolução 
de litígios em linha (ODR) à escala 
europeia. A Comissão deve ser 
responsável pelo estabelecimento e 
manutenção da plataforma de ODR. A 
plataforma de ODR deverá assumir a 
forma de um sítio Web interativo, com um 
ponto de entrada único para os 
consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver por via extrajudicial os 
litígios decorrentes de uma transação de 
comércio eletrónico. Deverá permitir que, 
utilizando um formulário eletrónico 
disponível em todas as línguas oficiais da 
União, os consumidores e os comerciantes 
apresentem queixas que são transmitidas a 
uma entidade competente de resolução 
alternativa de litígios RAL. A plataforma 
deverá ser o veículo através do qual as 
entidades da resolução alternativa de 
litígios e as partes têm a possibilidade de 
conduzir o procedimento de resolução de 
litígios.

Or. en
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Alteração 110
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A plataforma deverá disponibilizar 
a título gratuito uma ferramenta 
eletrónica de gestão de casos que permita 
às partes e à entidade da resolução 
alternativa de litígios conduzir o processo 
de resolução de litígios em linha. As 
entidades de RAL devem poder utilizar 
esta ferramenta e personalizá-la para os 
seus procedimentos. A ferramenta deverá 
permitir que as partes e as entidades da 
resolução alternativa de litígios 
carreguem as declarações e as provas 
relevantes. A ferramenta, de acordo com o 
procedimento de RAL aplicado pela 
entidade da resolução alternativa de 
litígios pertinente, deverá fixar 
automaticamente os prazos para as partes 
apresentarem os pedidos. Deverá, 
igualmente, proporcionar um sítio Web de 
acesso restrito na plataforma da resolução 
de litígios em linha ao qual poderão 
aceder as partes, a entidade da resolução 
alternativa de litígios e, se necessário, os 
conselheiros do consumidor.

Or. en

Alteração 111
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A plataforma de ODR deverá 
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proporcionar um ponto único de entrada 
para a resolução extrajudicial de litígios 
em linha através das entidades de RAL 
que procuram resolver extrajudicialmente 
um litígio, estão estabelecidas de forma 
duradoura, cumprem os critérios de 
qualidade estabelecidos no capítulo II do 
[número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e foram notificadas à 
Comissão, em conformidade com o 
artigo 17.º, n.º 2 da [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo
Serviço das Publicações].

Or. en

Alteração 112
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) A Comissão deverá proporcionar 
os meios técnicos para o funcionamento 
da plataforma, inclusivamente para as 
funções de tradução. Esta ferramenta 
deverá proporcionar uma funcionalidade 
de tradução eletrónica às partes e à 
entidade de RAL. Esta funcionalidade 
deverá lidar com todas as traduções 
necessárias e deverá ser suportada por 
tradutores. Na plataforma de ODR, a 
Comissão deverá também dar 
informações aos consumidores sobre a 
possibilidade de pedirem ajuda aos 
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conselheiros do consumidor. No entanto, 
os consumidores deverão ser incentivados 
a contactar primeiro o comerciante e a 
tentar, assim, diretamente uma resolução 
amigável do litígio, antes de apresentarem 
queixa à plataforma de resolução de 
litígios em linha.

Or. en

Alteração 113
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Considerando 14-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-C) A plataforma de ODR deverá ser 
apenas acedida através do sítio Web do 
portal temático «A sua Europa», uma vez 
que este portal é um ponto único de 
entrada existente para os consumidores e 
comerciantes que procuram ajuda ou 
informações sobre os seus direitos, nos 
termos da legislação da UE. A plataforma 
de ODR deverá ser tornada visível no 
portal «A sua Europa».

Or. en

Alteração 114
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades de RAL já 
existentes nos Estados-Membros e no 
respeito das tradições jurídicas dos 
Estados-Membros. As entidades de RAL 

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades de RAL já 
existentes nos Estados-Membros e no 
respeito das tradições jurídicas dos 
Estados-Membros. As entidades de RAL 
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destinatárias de uma queixa através da 
plataforma de ODR deverão, por 
conseguinte, aplicar as suas próprias regras 
processuais, nomeadamente em matéria de 
custos. No entanto, o presente regulamento 
pretende estabelecer algumas regras 
comuns aplicáveis a esses procedimentos 
para salvaguardar a sua eficácia, que 
incluem, nomeadamente, a resolução célere 
deste tipo de litígios.

destinatárias de uma queixa através da 
plataforma de ODR deverão, por 
conseguinte, aplicar as suas próprias regras 
processuais, nomeadamente em matéria de 
custos. No entanto, o presente regulamento 
pretende estabelecer algumas regras 
comuns aplicáveis a esses procedimentos 
para salvaguardar a sua eficácia, que 
incluem, nomeadamente, a resolução célere 
deste tipo de litígios e não exigem a 
presença física das partes ou dos seus 
representantes perante a entidade de 
RAL. No entanto, as partes podem decidir 
que a presença física é necessária.

Or. en

Alteração 115
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades já existentes 
nos Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 
As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios.

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades já existentes 
nos Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 
As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia.

Or. en

Justificação

Esta plataforma de ODR não resolve os litígios, mas conta com os prestadores de RAL 
existentes. Os litígios deverão, assim, ser resolvidos de acordo com os requisitos da Diretiva 
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RAL; os procedimentos para os litígios em relação a compras transfronteiras em linha não 
podem ser resolvidos mais rapidamente do que outros litígios.

Alteração 116
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades de RAL já 
existentes nos Estados-Membros e no 
respeito das tradições jurídicas destes. As 
entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios.

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades de RAL já 
existentes nos Estados-Membros e no
respeito das tradições jurídicas destes. As 
entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios, bem 
como o facto de não ser obrigatória a 
presença física das partes perante a 
entidade de RAL, salvo decisão em 
contrário expressa pelas partes.

Or. fr

Alteração 117
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades já existentes 
nos Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades já existentes 
nos Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 
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As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios.

As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR 
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios, sem 
que seja necessária a presença física das 
partes ou dos seus representantes perante 
as entidades de RAL. As partes podem, 
porém, decidir que a sua presença física é 
essencial.

Or. el

Alteração 118
Louis Grech

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) As partes deverão poder aceder 
gratuitamente à plataforma de ODR 
estabelecida pelo presente regulamento e 
sem necessidade de estarem fisicamente 
presentes para o procedimento. No 
entanto, ambas as partes podem decidir 
que a presença física é necessária.

Or. en

Alteração 119
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 18
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Texto da Comissão Alteração

(18) Uma rede de facilitadores da 
resolução de litígios em linha deve prestar 
ajuda à resolução de litígios relativos a 
queixas transmitidas através da plataforma 
de ODR. Essa rede deve ser constituída 
por pontos de contacto de ODR nos 
Estados-Membros que integram 
facilitadores de resolução de litígios em 
linha.

(18) Deverão ser estabelecidos pontos de 
contacto de ODR para prestar ajuda aos
consumidores que procuram resolver os
seus litígios com um comerciante através 
da plataforma de ODR. Os pontos de 
contacto de ODR deverão ajudar na 
apresentação das queixas e na prestação 
de informações gerais em relação a 
procedimentos de resolução de litígios em 
linha. Os pontos de contacto de ODR não 
deverão ser obrigados a traduzir qualquer 
documento ou a resolver os litígios 
diretamente.

Or. en

Justificação

Adiciona uma duplicação desnecessária para especificar os pontos de contacto de ODR e os 
facilitadores de ODR. Seria melhor mencionar as funções dos pontos de contacto de ODR e 
deixar os Estados-Membros decidir a melhor maneira de executar estas funções. Seria 
também mais útil clarificar que tipo de assistência deve ser prestado.

Alteração 120
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma rede de facilitadores da 
resolução de litígios em linha deve prestar 
ajuda à resolução de litígios relativos a 
queixas transmitidas através da plataforma 
de ODR. Essa rede deve ser constituída por 
pontos de contacto de ODR nos Estados-
Membros que integram facilitadores de 
resolução de litígios em linha.

(18) Uma rede de facilitadores da 
resolução de litígios em linha deve prestar 
ajuda às partes durante as tentativas de
resolução de litígios relativos a queixas 
transmitidas através da plataforma de 
ODR. Essa rede deve ser constituída por 
pontos de contacto de ODR nos Estados-
Membros que integram facilitadores de 
resolução de litígios em linha. Os 
facilitadores devem, em especial, ajudar 
os consumidores que o solicitem a 
preencher corretamente o respetivo 
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formulário eletrónico de queixa e devem 
fornecer, às partes que o solicitem, 
informações gerais sobre as principais 
disposições aplicáveis em termos de 
direitos dos consumidores.

Or. fr

Alteração 121
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) O direito à ação e a um tribunal 
imparcial são direitos fundamentais 
garantidos pelo artigo 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Os procedimentos de resolução de litígios 
em linha não têm por objetivo substituir-se 
aos processos judiciais e não podem privar 
os consumidores ou os comerciantes dos 
seus direitos de obter reparação junto dos 
tribunais. Nenhuma disposição do presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
impedir as partes de exercerem o seu 
direito de acesso ao sistema judicial.

(19) O direito à ação e a um tribunal 
imparcial são direitos fundamentais 
garantidos pelo artigo 47.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. 
Os procedimentos de resolução de litígios 
em linha não têm por objetivo substituir-se 
aos processos judiciais e não podem privar 
os consumidores ou os comerciantes dos 
seus direitos de obter reparação junto dos 
tribunais. Nenhuma disposição do presente 
regulamento deverá, por conseguinte, 
impedir as partes de exercerem o seu 
direito de acesso ao sistema judicial. Na 
aplicação do presente regulamento, os 
Estados-Membros devem criar 
instrumentos como o pressuposto de 
admissibilidade, regulado nos termos das 
disposições do Tribunal de Justiça 
Europeu, por um período transitório não 
inferior a 5 anos a partir da data de 
entrada em vigor, a fim de garantir a 
aplicação efetiva dos princípios, e a fim de 
promover a cultura da mediação, 
garantindo que ambas as partes litigantes 
aderem aos procedimentos. É conveniente 
que seja aplicada a condição de 
obrigatoriedade ao recurso aos 
procedimentos de RAL nos 
Estados-Membros em que o sistema 
judicial lese, segundo a OCDE, os direitos 
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dos recorrentes a um processo justo em 
prazos razoáveis;

Or. it

Alteração 122
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Os titulares dos dados devem ser 
informados do tratamento dos seus dados 
pessoais na plataforma de ODR e dos seus 
direitos no que respeita a esse tratamento, 
por meio de uma declaração de 
confidencialidade dos dados/proteção da 
vida privada que a Comissão deve tornar 
pública e que explique, numa linguagem 
simples e clara, as operações de tratamento 
levadas a cabo sob a responsabilidade dos 
vários intervenientes da plataforma, em 
conformidade com os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e com a 
legislação nacional adotada em 
conformidade com os artigos 10.º e 11.º da 
Diretiva 95/46/CE.

(21) Os titulares dos dados devem ser 
informados - bem como proceder à 
autorização - do tratamento dos seus dados 
pessoais na plataforma de ODR e dos seus 
direitos no que respeita a esse tratamento, 
por meio de uma declaração de 
confidencialidade dos dados/proteção da 
vida privada que a Comissão deve tornar 
pública e que explique, numa linguagem 
simples e clara, as operações de tratamento 
levadas a cabo sob a responsabilidade dos 
vários intervenientes da plataforma, em 
conformidade com os artigos 11.º e 12.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001 e com a 
legislação nacional adotada em 
conformidade com os artigos 10.º e 11.º da 
Diretiva 95/46/CE.

Or. el

Alteração 123
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nos seus sítios Web, os comerciantes 
devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR e 

(22) No seu sítio Web, os comerciantes 
que efetuem vendas transfronteiriças em 
linha e são obrigados a utilizar uma 
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incluir uma ligação eletrónica para a sua 
página de entrada. Também deverão 
fornecer essas informações sempre que um 
consumidor apresente uma queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
de consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa. Esta 
obrigação não deve prejudicar a aplicação 
do artigo 10.º, n.os 1 a 3, da Diretiva 
…./…./UE [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações] 
relativa à informação que deve ser prestada 
pelos comerciantes aos consumidores sobre 
os procedimentos de RAL a que os 
primeiros estão sujeitos e sobre o seu 
compromisso de utilizarem ou não os 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios que os oponham aos consumidores. 
Além disso, esta obrigação deve ser sem 
prejuízo do disposto nos artigos 6.°, n.º 1, 
alínea t), e 8.º da Diretiva de 2011/83/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de Outubro de 2011 relativa aos direitos 
dos consumidores18. O artigo 6.°, n.º 1, 
alínea t), da Diretiva de 2011/83/UE prevê 
que, para contratos de consumo celebrados 
à distância ou fora de instalações, o 
comerciante deve informar o consumidor 
sobre a possibilidade de ser utilizado um 
mecanismo extrajudicial de resolução de 
litígios a que o comerciante está sujeito, e 
sobre o despectivo modo de acesso, antes 
de o consumidor se vincular 
contratualmente.

entidade de RAL ao abrigo da legislação 
nacional ou se comprometem a utilizar 
uma ou várias entidades de RAL devem 
facultar aos consumidores informações 
sobre a existência de uma plataforma de 
ODR e incluir uma ligação eletrónica para 
a sua página de entrada. Também deverão 
fornecer essas informações nos casos em 
que um consumidor apresente queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
de consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa. Esta 
obrigação não deve prejudicar a aplicação 
do artigo 10.º, n.os 1 a 3, da Diretiva 
…./…./UE [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações] 
relativa à informação que deve ser prestada 
pelos comerciantes aos consumidores sobre 
os procedimentos de RAL a que os 
primeiros estão sujeitos e sobre o seu 
compromisso de utilizarem ou não os 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios que os oponham aos consumidores. 
Além disso, esta obrigação não deve 
prejudicar o disposto nos artigos 6.°, n.º 1, 
alínea t), e 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.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.

Or. en

Justificação

Seria confuso para os consumidores se uma empresa que está relutante em utilizar RAL 
fornecesse informações sobre a plataforma de ODR. Este requisito devia também ser limitado 
aos comerciantes que efetuem vendas transfronteiriças.
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Alteração 124
Tiziano Motti

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nos seus sítios Web, os comerciantes 
devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR e 
incluir uma ligação eletrónica para a sua 
página de entrada. Também deverão 
fornecer essas informações sempre que um 
consumidor apresente uma queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
de consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa. Esta 
obrigação não deve prejudicar a aplicação 
do artigo 10.º, n.os 1 a 3, da Diretiva 
…./…./UE [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações] 
relativa à informação que deve ser prestada 
pelos comerciantes aos consumidores sobre 
os procedimentos de RAL a que os 
primeiros estão sujeitos e sobre o seu 
compromisso de utilizarem ou não os 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios que os oponham aos consumidores. 
Além disso, esta obrigação deve ser sem 
prejuízo do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 
alínea t), e 8.º da Diretiva de 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 de 2011/83/UE prevê 
que, para contratos de consumo celebrados 
à distância ou fora de instalações, o 
comerciante deve informar o consumidor 
sobre a possibilidade de ser utilizado um 
mecanismo extrajudicial de resolução de 
litígios a que o comerciante está sujeito, e 
sobre o respetivo modo de acesso, antes de 
o consumidor se vincular contratualmente.

(22) Nos seus sítios Web, os comerciantes 
devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR e 
incluir uma ligação eletrónica para a sua 
página de entrada. Também deverão 
fornecer essas informações sempre que um 
consumidor apresente uma queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
de consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa. Esta 
obrigação não deve prejudicar a aplicação 
do artigo 10.º, n.os 1 a 3, da Diretiva 
…./…./UE [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações] 
relativa à informação que deve ser prestada 
pelos comerciantes aos consumidores sobre 
os procedimentos de RAL a que os 
primeiros estão sujeitos e sobre o seu 
compromisso de utilizarem ou não os 
mecanismos de resolução alternativa de 
litígios que os oponham aos consumidores. 
Além disso, esta obrigação deve ser sem 
prejuízo do disposto nos artigos 6.º, n.º 1, 
alínea t), e 8.º da Diretiva de 2011/83/UE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
25 de Outubro de 2011 relativa aos direitos 
dos consumidores18. O artigo 6.º, n.º 1, 
alínea t), da Diretiva de 2011/83/UE prevê 
que, para contratos de consumo celebrados 
à distância ou fora de instalações, o 
comerciante deve informar o consumidor 
sobre a possibilidade de ser utilizado um 
mecanismo extrajudicial de resolução de 
litígios a que o comerciante está sujeito, e 
sobre o respetivo modo de acesso, antes de 
o consumidor se vincular contratualmente.
Os Estados-Membros devem estabelecer 
sanções aplicáveis à parte, ou às partes, 



AM\903360PT.doc 29/98 PE489.696v01-00

PT

que, intencionalmente ou sem motivos 
objetivos e justificados, recuse, ou 
recusem, a adesão ao procedimento, 
obrigando assim, efetivamente, o 
consumidor a renunciar à sua intenção, 
ou a suportar custos avultados, facilmente 
suportáveis pelo fornecedor, criando um 
desequilíbrio evidente.

Or. it

Alteração 125
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em conformidade com o artigo 290.° 
do TFUE, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos que completem ou 
alterem certos elementos não essenciais do 
presente regulamento no que diz respeito 
ao tipo de informações que o autor da 
queixa deve facultar no formulário 
eletrónico disponível na plataforma de 
ODR. Importa, em especial, que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. Na preparação 
e elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, a 
tempo e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

(23) Nos termos do artigo 290.° do TFUE, 
deverá ser delegado na Comissão o poder 
de adotar atos que completem ou alterem 
certos elementos não essenciais do presente 
regulamento no que diz respeito às funções 
da plataforma de ODR, às modalidades de 
cooperação entre os conselheiros do 
consumidor e o tipo de informações que o 
autor da queixa deve facultar no formulário 
eletrónico disponível na plataforma de 
ODR, assim como às modalidades desse 
formulário eletrónico. É particularmente 
importante que a Comissão proceda às 
devidas consultas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
A Comissão, quando preparar e redigir atos 
delegados, deverá assegurar a transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 126
Robert Rochefort
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Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
imparcial, transparente, eficaz e justa.

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir, alcançando um elevado nível 
de proteção do consumidor, para o 
funcionamento correto do mercado interno 
e, nomeadamente, do mercado interno 
digital, bem como para um elevado nível 
de proteção dos consumidores, através da 
criação de uma plataforma em linha que 
facilite a resolução de litígios entre 
consumidores e comerciantes, em linha e 
por via extrajudicial, de forma imparcial, 
transparente, eficaz e justa.

Or. fr

Alteração 127
Kyriacos Triantaphyllides

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
imparcial, transparente, eficaz e justa.

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação, sem 
encargos para o consumidor, de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
imparcial, transparente, eficaz e justa.

Or. el
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Alteração 128
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objetivo
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
imparcial, transparente, eficaz e justa.

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
independente, imparcial, transparente, 
eficaz e justa.

Or. en

Alteração 129
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, entre 
consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução 
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, que oponham 
consumidores e comerciantes, junto de 
uma entidade de resolução extrajudicial de 
litígios conforme à Diretiva [número da 
Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa de 
litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações] e que 
pressuponham a utilização de uma 
plataforma europeia de resolução de 
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resolução de litígios em linha. litígios em linha.

Or. fr

Alteração 130
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, entre 
consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução 
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, entre 
consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução 
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.

O presente regulamento não se aplica a 
litígios apresentados por um comerciante 
contra um consumidor.

Or. en

Justificação

Dado que foi estabelecido um número significativo de prestadores de RAL para tratar do 
desequilíbrio de poderes entre consumidores e comerciantes, seria inadequado exigir, no 
âmbito da Diretiva RAL, que tais organismos aceitassem litígios encetados por empresas 
contra consumidores. Se a Diretiva RAL não exige a disponibilização dessas RAL, não faz 
sentido incluir os litígios no Regulamento ODR.
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Alteração 131
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, entre 
consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual encetados por 
consumidores contra comerciantes 
resultantes da venda de bens e da prestação 
de serviços transfronteiriços em linha, que 
oponham consumidores e comerciantes, 
por intervenção de uma entidade de 
resolução alternativa de litígios conforme à 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.

Or. en

Justificação

O âmbito do presente regulamento deve limitar-se a queixas de consumidores contra 
comerciantes e não deve incluir queixas de comerciantes contra consumidores, uma vez que a 
atenção da presente proposta é para com a proteção dos consumidores e os comerciantes têm 
outras formas de lidar com os litígios contra consumidores.

Alteração 132
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
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matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços em linha, entre 
consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução 
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.

matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços em linha, 
entre consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução
alternativa de litígios que está estabelecida 
de forma duradoura, cumpre os critérios 
de qualidade estabelecidos no capítulo II 
do [número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e foi notificada à Comissão, 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2 
da [número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo, que 
altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e 
a Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações].

Or. en

Alteração 133
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) «Venda de bens ou prestação de serviços 
em linha», uma transação relativa a uma 
venda de bens ou uma prestação de 
serviços em que o comerciante, ou o seu 
intermediário, oferece, num sítio Web ou 
através de outros meios eletrónicos, bens 
ou serviços que o consumidor encomenda 
no mesmo sítio Web ou através de outros 
meios eletrónicos;

c) «Venda de bens ou prestação de serviços 
em linha», uma transação relativa a uma 
venda de bens ou uma prestação de 
serviços que são abrangidos pela 
Diretiva.../... UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] em que o 
comerciante, ou o seu intermediário, 
oferece, num sítio Web ou através de 
outros meios eletrónicos, bens ou serviços 
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que o consumidor encomenda no mesmo 
sítio Web ou através de outros meios 
eletrónicos;

Or. en

Justificação

É importante clarificar que o presente regulamento apenas abrange os contratos 
transfronteiriços que também são abrangidos pela Diretiva RAL.

Alteração 134
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

g) «Procedimento de resolução alternativa 
de litígios» (a seguir «procedimento de 
RAL»), um mecanismo extrajudicial para a 
resolução de um litígio através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios, que propõe ou impõe uma 
solução ou reúne as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável.

g) «Procedimento de resolução alternativa 
de litígios» (a seguir «procedimento de 
RAL»), um mecanismo extrajudicial para a 
resolução de um litígio através da 
intervenção de uma entidade de RAL, que 
propõe ou impõe uma solução ou reúne as 
partes com o objetivo de facilitar uma 
solução amigável a que se refere o 
artigo 2.º da Diretiva [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] e é executada 
por uma entidade de RAL;

Or. en

Justificação

Seria confuso ter definições distintas de RAL nos dois diferentes instrumentos legais. Em vez 
disso, o Regulamento ODR deve utilizar a mesma definição da Diretiva RAL.
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Alteração 135
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

g) «Procedimento de resolução alternativa 
de litígios» (a seguir «procedimento de 
RAL»), um mecanismo extrajudicial para 
a resolução de um litígio através da 
intervenção de uma entidade de resolução 
de litígios, que propõe ou impõe uma 
solução ou reúne as partes com o objetivo 
de facilitar uma solução amigável.

g) «Procedimento de resolução alternativa 
de litígios» (a seguir «procedimento de 
RAL»), um mecanismo, tal como referido 
no artigo 2.º, n.º 1 da [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo, que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] para a resolução 
extrajudicial de litígios nacionais e 
transfronteiriços em matéria contratual 
através da intervenção de uma entidade de 
resolução de litígios, que propõe ou impõe 
uma solução ou reúne as partes com o 
objetivo de facilitar uma solução amigável
e que cumpre os critérios de qualidade 
estabelecidos no capítulo II da [número 
da Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa 
de litígios de consumo, que altera o 
Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a 
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações].
Não devem ser considerados 
procedimentos de RAL os procedimentos 
da competência de entidades de resolução 
de litígios em que as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
sejam empregadas pelo comerciante ou 
deste recebam qualquer forma de 
remuneração, as negociações diretas 
entre o consumidor e o comerciante, quer
estejam representados ou não, e as 
tentativas de um juiz para dirimir um 
litígio durante a tramitação de um 
processo judicial relativo a esse litígio;

Or. en
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Alteração 136
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser considerados 
procedimentos de RAL os procedimentos 
da competência de entidades de resolução 
de litígios em que as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
sejam empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, a serviços de reclamações 
dos consumidores geridos pelos 
comerciantes, as negociações diretas entre 
o consumidor e o comerciante, quer 
estejam representados ou não, e as 
tentativas de um juiz para dirimir um 
litígio durante a tramitação de um 
processo judicial relativo a esse litígio;

Suprimido

Or. en

Alteração 137
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser considerados 
procedimentos de RAL os procedimentos 
da competência de entidades de resolução 
de litígios em que as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
sejam empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, a serviços de reclamações 
dos consumidores geridos pelos 
comerciantes, as negociações diretas entre 
o consumidor e o comerciante, quer 
estejam representados ou não, e as 

Não devem ser considerados 
procedimentos de RAL os procedimentos 
da competência dos serviços de 
reclamações dos consumidores geridos 
pelos comerciantes, as negociações diretas 
entre o consumidor e o comerciante, quer 
estejam representados ou não, e as 
tentativas de um juiz para dirimir um litígio 
durante a tramitação de um processo 
judicial relativo a esse litígio.
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tentativas de um juiz para dirimir um litígio 
durante a tramitação de um processo 
judicial relativo a esse litígio;

Or. en

Justificação

A mediação prestada pelos comerciantes ou a mediação interna não deve ser excluída pois 
constitui uma parte importante dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. A 
Recomendação 98/257/CE não excluía este tipo de mediação se fossem cumpridas 
determinadas condições. A mediação interna pode trazer um verdadeiro valor acrescentado à 
resolução extrajudicial de litígios, uma vez que garante um conhecimento técnico/«no 
campo» e permite o desenvolvimento de uma mediação de proximidade que é valiosa para 
ambas as partes.

Alteração 138
Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea g) – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não devem ser considerados 
procedimentos de RAL os procedimentos 
da competência de entidades de resolução 
de litígios em que as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
sejam empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, a não ser que estas entidades 
cumpram os requisitos gerais do capítulo 
II, em conformidade com o artigo 17.º, e 
se forem cumpridas as seguintes 
condições adicionais:
- as pessoas singulares encarregadas da 
resolução de litígios são hierarquicamente 
independentes do comerciante e não 
podem ser sujeitas a instruções dadas pelo 
comerciante;
- a remuneração das pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios não 
está sujeita ao resultado do procedimento 
de resolução de litígios;
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- as pessoas singulares encarregadas da 
resolução de litígios não devem ter 
trabalhado para o comerciante em 
questão durante os três anos anteriores ao 
ter assumido o posto;
- a entidade de resolução de litígios é 
sujeita a uma avaliação anual por parte 
das autoridades competentes do 
Estado-Membro onde está estabelecida, 
em conformidade com os princípios 
previstos pela presente diretiva.

Or. en

Justificação

A mediação prestada pelos comerciantes ou a mediação interna não deve ser excluída pois 
constitui uma parte importante dos mecanismos de resolução alternativa de litígios. A 
Recomendação 98/257/CE não excluía este tipo de mediação se fossem cumpridas 
determinadas condições. A mediação interna pode trazer um verdadeiro valor acrescentado à 
resolução extrajudicial de litígios, uma vez que garante um conhecimento técnico/«no
campo» e permite o desenvolvimento de uma mediação de proximidade que é valiosa para 
ambas as partes.

Alteração 139
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

h) «Entidade de resolução alternativa de 
litígios (a seguir designada «entidade de 
RAL»), entidade abrangida pelo artigo 4.º, 
alínea e), da Diretiva [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e da Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações], que tenha sido 
comunicada à Comissão, em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, 
dessa diretiva;

h) «Entidade de resolução alternativa de 
litígios (a seguir designada «entidade de 
RAL»), entidade que foi enumerada em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da 
Diretiva [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e da Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações].
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Or. en

Justificação

É mais apropriado definir uma entidade de RAL de acordo com as entidades enumeradas em 
conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, da Diretiva RAL, por oposição ao artigo 4.º, alínea e), 
da Diretiva RAL, visto que os fornecedores de RAL só devem ser considerados entidades de 
RAL se uma autoridade competente aceitar que estes cumprem os padrões de qualidade 
necessários.

Alteração 140
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Autor da queixa», o consumidor ou 
comerciante que tenha apresentado uma 
queixa através da plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha;

Suprimido

Or. en

Justificação

Dado que foi estabelecido um número significativo de prestadores de RAL para tratar do 
desequilíbrio de poderes entre consumidores e comerciantes, seria inadequado exigir, no 
âmbito da Diretiva RAL, que tais organismos aceitassem litígios encetados por empresas 
contra consumidores. Se a Diretiva RAL não exige a disponibilização dessas RAL, não faz 
sentido incluir os litígios no Regulamento ODR. O autor da queixa deve ser sempre o 
consumidor e a parte requerida, o comerciante. 

Alteração 141
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) «Autor da queixa», o consumidor ou 
comerciante que tenha apresentado uma 
queixa através da plataforma europeia de 

i) «Autor da queixa», o consumidor que 
tenha apresentado uma queixa através da 
plataforma europeia de resolução de 
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resolução de litígios em linha; litígios em linha;

Or. fr

Alteração 142
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Parte requerida», o consumidor ou 
comerciante contra quem tenha sido 
apresentada uma queixa através da 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha;

Suprimido

Or. en

Alteração 143
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) «Parte requerida», o consumidor ou
comerciante contra quem tenha sido 
apresentada uma queixa através da 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha;

j) «Parte requerida», o comerciante contra 
quem tenha sido apresentada uma queixa 
através da plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha;

Or. fr

Alteração 144
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1



PE489.696v01-00 42/98 AM\903360PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão Europeia deve criar uma 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha («plataforma de ODR»).

1. A Comissão Europeia deve criar uma 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha («plataforma de ODR») 
num sítio Internet específico.

Or. fr

Alteração 145
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão Europeia deve criar uma 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha («plataforma de ODR»).

1. A Comissão Europeia deve criar uma 
plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha («plataforma de ODR») e 
proporcionar ligações visíveis à 
plataforma no portal «A sua Europa» e 
noutros sítios Web da Comissão que 
prestam informações aos consumidores, 
tais como o sítio Web ECC Net.

Or. en

Alteração 146
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma de ODR é um sítio web
interativo, gratuito e acessível em linha em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia, que deve constituir um ponto 
único de entrada para os consumidores e os
comerciantes que pretendam a resolução 
extrajudicial de litígios abrangidos pelo 

2. A plataforma de ODR é um sítio Internet
interativo, gratuito e acessível em linha em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia, deve constituir um ponto único 
de entrada para os consumidores que 
procurem informações sobre a resolução 
extrajudicial de litígios em matéria 
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presente regulamento. contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em linha e/ou
comerciantes que pretendam a resolução 
extrajudicial de litígios abrangidos pelo 
presente regulamento.

Or. fr

Alteração 147
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma de ODR é um sítio Web 
interativo, gratuito e acessível em linha em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia; deve constituir um ponto único 
de entrada para os consumidores e os 
comerciantes que pretendam a resolução 
extrajudicial de litígios abrangidos pelo 
presente regulamento.

2. A plataforma de ODR é um sítio Web 
interativo, gratuito e acessível em linha em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia; deve constituir um ponto único 
de entrada para os consumidores e os 
comerciantes que pretendam submeter
litígios às entidades de RAL notificadas à 
Comissão Europeia, tal como definido na 
[número da diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações].

Or. en

Alteração 148
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A plataforma de ODR deve fornecer 
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informações gerais sobre a resolução 
extrajudicial de litígios em matéria 
contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em linha.

Or. fr

Alteração 149
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Informar o comerciante sobre a 
queixa apresentada contra si;

Or. en

Alteração 150
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Propor às partes, com base nas 
informações constantes do formulário 
eletrónico de queixa, uma ou mais 
entidades de RAL e comunicar os 
respetivos honorários, se for caso disso,
facultar informações relativas à língua ou 
às línguas do procedimento, à duração 
aproximada da sua tramitação ou informar 
o autor da queixa de que não pôde ser 
identificada qualquer entidade de RAL;

b) Determinar, com base nas informações 
constantes do formulário eletrónico de 
queixa, uma ou mais entidades de RAL 
competentes para tratar do litígio e 
comunicar às partes informações sobre as 
despesas inerentes aos procedimentos, se 
for caso disso, as regras processuais, caso 
existam, relativas aos limiares e prazos, a
língua ou línguas do procedimento, a
duração média da sua tramitação e a 
natureza vinculativa ou não vinculativa 
dos respetivos resultados;

Or. en
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Alteração 151
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Notificar o comerciante da queixa 
apresentada contra ele;

Or. el

Alteração 152
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Se não for possível determinar 
nenhuma entidade de RAL, informar o 
autor da queixa de que, com base nas 
informações apresentadas, não foi 
possível determinar nenhuma entidade de 
RAL;

Or. en

Alteração 153
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) Convidar a parte requerida, se for 
um comerciante, a declarar se é obrigada 
ou se se comprometeu a utilizar uma 
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determinada entidade de RAL para 
resolver os litígios abrangidos pelo 
presente regulamento;

Or. en

Alteração 154
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-C) Convidar as partes a chegarem a 
acordo a respeito da entidade de RAL 
competente a recorrer para a resolução do 
litígio que as opõe ou, se tiver sido 
determinada mais do que uma entidade, 
sobre a qual delas pretendem recorrer;

Or. en

Alteração 155
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Transmitir as queixas à entidade de 
RAL a que as partes acordaram recorrer;

c) Encaminhar as queixas à entidade de 
RAL a que as partes acordaram recorrer;

Or. en

Alteração 156
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Possibilitar às partes e à entidade de 
RAL condução do procedimento de 
resolução de litígios em linha;

d) Disponibilizar a título gratuito uma 
ferramenta eletrónica de gestão que 
permita às partes e à entidade de RAL a
condução do procedimento de resolução de 
litígios em linha, através da plataforma;

Or. en

Alteração 157
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Proporcionar às partes e à entidade 
de RAL uma funcionalidade eletrónica de 
tradução;

Or. en

Alteração 158
Louis Grech

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Disponibilizar um sistema de feedback 
que permita às partes exprimirem os seus 
pontos de vista sobre o funcionamento da 
plataforma de ODR e sobre a entidade 
RAL que tratou do seu litígio.

f) Disponibilizar um sistema de feedback 
que permita às partes exprimirem os seus 
pontos de vista sobre o funcionamento da 
plataforma de ODR e sobre a entidade 
RAL que tratou do seu litígio e 
posteriormente tornar este feedback 
acessível, para ajudar outras partes na 
escolha de uma entidade de RAL para os 
seus litígios.

Or. en
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Alteração 159
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

f-A) fornecer, sem qualquer encargo, uma 
ferramenta eletrónica de gestão de litígios 
que permita às partes e à entidade de RAL 
conduzir o processo de resolução de 
litígios eletronicamente, através da 
plataforma;

Or. el

Alteração 160
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Publicar informações relativas às 
entidades de RAL notificadas à Comissão 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, 
da Diretiva …/…/UE [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] que tratam de 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento;

g) Publicar informações relativas às 
entidades de RAL notificadas à Comissão 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, 
da Diretiva …/…/UE [número da Diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] que tratam de 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento. A informação deve ser 
prestada de maneira clara e direta, estar 
facilmente acessível por meios eletrónicos 
e estar atualizada;

Or. en
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Alteração 161
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) Publicar informações relativas às 
entidades de RAL notificadas à Comissão 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, 
da Diretiva …/…/UE [número da diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] que tratam de 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento;

g) Publicar informações relativas às 
entidades de RAL notificadas à Comissão 
em conformidade com o artigo 17.º, n.º 2, 
da Diretiva …/…/UE [número da diretiva 
do Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera o Regulamento 
(CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações] que tratam de 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento, informações essas que 
devem ser fornecidas por via eletrónica, 
ser claras, compreensíveis, de fácil acesso 
e sujeitas a atualização constante;

Or. el

Alteração 162
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, à 
sua manutenção e à segurança dos dados 
dela constantes.

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, às 
traduções, à simplicidade de utilização, à 
sua manutenção, ao seu financiamento e à 
segurança dos dados dela constantes. O 
desenvolvimento, o funcionamento, a 
simplicidade de utilização e a manutenção 
da plataforma devem observar os 
princípios de «privacy by design» (respeito 
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da vida privada desde a fase de conceção) 
e, tanto quanto possível, de conceção 
universal (utilizável por todos, incluindo 
as pessoas vulneráveis, sem necessidade 
de adaptação especifica).

Or. fr

Alteração 163
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, à 
sua manutenção e à segurança dos dados 
dela constantes.

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, 
incluindo todas as funcionalidades de 
tradução necessárias ao propósito do 
presente regulamento, à sua manutenção e
financiamento e à segurança dos dados 
dela constantes.

Or. en

Alteração 164
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, à 
sua manutenção e à segurança dos dados 
dela constantes.

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento,
incluindo a tradução exigida, à sua 
manutenção, ao seu financiamento e à 
segurança dos dados dela constantes.

Or. el
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Alteração 165
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. A Comissão deve certificar-se de que 
as informações relativas à existência e às 
características dos processos de RAL 
contidas na plataforma de ODR estão 
corretas e atualizadas.

Or. fr

Alteração 166
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Rede de facilitadores para a resolução de 
litígios em linha

Rede de pontos de contacto para a 
resolução de litígios em linha

Or. en

Alteração 167
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto de ODR e comunicar os 
seus dados à Comissão. Os 
Estados-Membros podem delegar essa 
responsabilidade seus centros inscritos na 

1. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto de ODR e comunicar os 
seus dados à Comissão. Os 
Estados-Membros podem delegar essa 
responsabilidade nos seus centros inscritos 
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rede de Centros Europeus do Consumidor, 
nas associações de consumidores ou em 
qualquer outro organismo. Cada ponto de 
contacto deve incluir pelo menos dois 
facilitadores da resolução de litígios em 
linha (a seguir «facilitadores de ODR»).

na rede de Centros Europeus do 
Consumidor, nas associações de 
consumidores ou em qualquer outro 
organismo.

Or. en

Justificação

Adiciona uma duplicação desnecessária para especificar os pontos de contacto de ODR e os 
facilitadores de ODR. Seria melhor mencionar as funções dos pontos de contacto de ODR e 
deixar os Estados-Membros decidir a melhor maneira de executar estas funções.

Alteração 168
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Cada Estado-Membro deve designar um
ponto de contacto de ODR e comunicar os 
seus dados à Comissão. Os 
Estados-Membros podem delegar essa 
responsabilidade seus centros inscritos na 
rede de Centros Europeus do 
Consumidor, nas associações de 
consumidores ou em qualquer outro 
organismo. Cada ponto de contacto deve 
incluir pelo menos dois facilitadores da 
resolução de litígios em linha (a seguir 
«facilitadores de ODR»).

1. Cada Estado-Membro deve designar os 
seus centros inscritos na rede de Centros 
Europeus do Consumidor como ponto de 
contacto de ODR e comunicar os seus 
dados à Comissão. Cada ponto de contacto 
deve incluir pelo menos dois conselheiros 
do consumidor.

Or. en

Alteração 169
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. Os facilitadores de ODR prestam 
assistência na resolução de litígios relativos 
a queixas apresentadas através da 
plataforma, desempenhando as seguintes
funções:

2. Os pontos de contacto de ODR prestam 
assistência na resolução de litígios relativos 
a queixas apresentadas através da 
plataforma, desempenhando as seguintes 
funções:

Or. en

Alteração 170
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Os facilitadores de ODR prestam 
assistência na resolução de litígios relativos 
a queixas apresentadas através da 
plataforma, desempenhando as seguintes 
funções:

2. Os pontos de contacto de ODR prestam 
assistência na resolução de litígios relativos 
a queixas apresentadas através da 
plataforma, desempenhando as seguintes 
funções:

Or. en

Alteração 171
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Facilitar, se necessário, a comunicação 
entre as partes e a entidade de RAL 
competente;

a) Ajudar as partes e facilitar, se tal lhe 
for solicitado, a comunicação entre elas e a 
entidade de RAL competente. Estas 
funções poderão concretamente consistir 
em:

Or. en
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Alteração 172
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) ajudar à apresentação da queixa e, se 
necessário, da documentação relevante,

Or. en

Alteração 173
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) prestar às partes e às entidades de RAL 
informações gerais acerca dos direitos em 
matéria de venda de bens e de prestação 
de serviços de que gozam os consumidores 
no Estado-Membro do ponto de contacto 
a que estejam afetos os conselheiros do 
consumidor implicados;

Or. en

Alteração 174
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) prestar informações sobre o 
funcionamento da plataforma de ODR;

Or. en
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Alteração 175
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) prestar às partes explicações sobre as 
regras do procedimento aplicado pelas 
entidades de RAL identificadas;

Or. en

Alteração 176
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ajudar os consumidores que o 
solicitem a preencher corretamente o 
respetivo formulário eletrónico de queixa;

Or. fr

Alteração 177
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Prestar informações ao autor da 
queixa sobre o funcionamento da 
plataforma de ODR, apresentando o 
formulário eletrónico de apresentação de 
queixa, acompanhado, caso necessário, 
da documentação pertinente.
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Or. el

Alteração 178
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea a-B)(nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Fornecer às partes que o solicitem 
informações gerais sobre as principais 
disposições aplicáveis em matéria de 
direitos dos consumidores;

Or. fr

Alteração 179
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Informar os consumidores de outras 
vias de recurso, caso um litígio não possa 
ser resolvido através da plataforma devido, 
por exemplo ao facto de o comerciante não 
concordar em recorrer à RAL;

b) Informar o autor da queixa de outras 
vias de recurso, caso um litígio não possa 
ser resolvido através da plataforma de 
ODR devido, por exemplo ao facto de as 
partes não concordarem em recorrer à 
RAL, não conseguirem identificar 
nenhuma entidade de RAL competente ou 
esta ser incapaz de lidar com a queixa em 
virtude das suas regras processuais.

Or. en

Alteração 180
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Apresentar um relatório de atividade 
anual à Comissão e aos Estados-Membros, 
baseado na experiência prática adquirida 
com o exercício das suas funções;

c) Apresentar um relatório de atividade 
anual à Comissão, ao Parlamento 
Europeu e aos Estados-Membros, baseado 
na experiência prática adquirida com o 
exercício das suas funções;

Or. en

Alteração 181
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve criar uma rede de 
facilitadores da resolução de litígios em 
linha (a seguir «rede de facilitadores de 
ODR») que permita a cooperação entre os 
facilitadores de ODR e contribua para o 
desempenho das funções mencionadas no 
n.º 2.

Suprimido

Or. en

Alteração 182
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve criar uma rede de 
facilitadores da resolução de litígios em 
linha (a seguir «rede de facilitadores de 
ODR») que permita a cooperação entre os 
facilitadores de ODR e contribua para o 
desempenho das funções mencionadas no 
n.º 2.

3. A Comissão deve criar uma rede de 
pontos de contacto de ODR (a seguir «rede 
de pontos de contacto de ODR») que 
permita a cooperação entre os pontos de 
contacto de ODR e contribua para o 
desempenho das funções mencionadas no 
n.º 2.
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Or. en

Alteração 183
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão deve, em cooperação 
com os Estados-Membros, assegurar 
formação adequada aos facilitadores de 
resolução de litígios em linha que 
aconselham os consumidores, de modo 
que os mesmos adquiram os 
conhecimentos necessários para 
desempenharem as suas funções em 
conformidade com o n.º 2.

Or. el

Alteração 184
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve, pelo menos uma vez 
por ano, convocar uma reunião dos 
membros da rede de facilitadores de ODR, 
a fim de permitir um intercâmbio de 
melhores práticas e a discussão de 
eventuais problemas recorrentes no
funcionamento da plataforma de ODR.

4. A Comissão deve, pelo menos uma vez 
por ano, convocar uma reunião dos 
membros da rede de pontos de contacto de
ODR, a fim de permitir um intercâmbio de 
melhores práticas e a discussão de 
eventuais problemas recorrentes no 
funcionamento da plataforma de ODR.

Or. en



AM\903360PT.doc 59/98 PE489.696v01-00

PT

Alteração 185
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A Comissão deve, pelo menos uma vez
por ano, convocar uma reunião dos 
membros da rede de facilitadores de ODR, 
a fim de permitir um intercâmbio de 
melhores práticas e a discussão de 
eventuais problemas recorrentes no 
funcionamento da plataforma de ODR.

4. A Comissão deve, pelo menos duas 
vezes por ano, convocar uma reunião dos 
membros da rede de pontos de contacto de
ODR, a fim de permitir um intercâmbio de 
melhores práticas e a discussão de 
eventuais problemas recorrentes no 
funcionamento da plataforma de ODR.

Or. en

Alteração 186
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota as regras relativas às 
modalidades de cooperação entre os 
facilitadores de ODR através de atos de 
execução. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 3.

5. A Comissão adota as regras relativas às 
modalidades de cooperação entre os pontos 
de contacto de ODR por meio de atos de 
execução. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 187
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão adota as regras relativas às 5. É conferido à Comissão o poder de 
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modalidades de cooperação entre os 
facilitadores de ODR através de atos de 
execução. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento de 
exame a que se refere o artigo 15.º, n.º 3.

adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 16.  que prevê as regras 
relativas às modalidades de cooperação 
entre os pontos de contacto de ODR.

Or. en

Alteração 188
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para apresentar uma queixa à plataforma 
de ODR, o autor da queixa deve preencher 
o formulário eletrónico disponível no sítio 
Web da plataforma. O autor da queixa
pode anexar ao respetivo formulário 
qualquer documento em formato eletrónico 
para instruir a sua pretensão.

1. Para apresentar uma queixa à plataforma 
de ODR, o consumidor deve preencher o 
formulário eletrónico disponível no sítio 
Web da plataforma. O consumidor pode 
anexar ao respetivo formulário qualquer 
documento em formato eletrónico para 
instruir a sua pretensão.

Or. en

Justificação

A plataforma de ODR só deve aceitar litígios de consumidores contra comerciantes, uma vez 
que as RAL não estarão suficientemente bem desenvolvidas para permitir que a plataforma 
de ODR consiga tratar de litígios de comerciantes contra consumidores.

Alteração 189
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A plataforma de ODR deve 
disponibilizar em linha um guia destinado 
a ajudar o autor de uma queixa a 
preencher o formulário eletrónico de 
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queixa.

Or. fr

Alteração 190
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As informações transmitidas pelo autor 
da queixa devem ser suficientes para 
determinar a entidade de RAL competente. 
Esta informação é descrita em anexo.

2. As informações transmitidas pelo 
consumidor devem ser suficientes para 
determinar a entidade de RAL competente. 
Essas informações serão as indicadas no 
anexo ao presente regulamento.

Or. en

Alteração 191
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As queixas apresentadas através da 
plataforma só são tratadas se os respetivos
formulários estiverem devidamente 
preenchidos.

1. As queixas apresentadas através da 
plataforma de ODR só são tratadas se todos 
os campos necessários do formulário de 
queixa estiverem devidamente 
preenchidos. Caso contrário, a plataforma 
de ODR deve informar o autor da queixa 
sobre a recusa, juntamente com a 
respetiva fundamentação. A plataforma 
propõe igualmente que o autor da queixa, 
caso o pretenda, beneficie de apoio por 
parte de um facilitador competente no 
preenchimento do respetivo formulário 
eletrónico de apresentação de queixa. Em 
caso de acordo, o facilitador entra em 
contacto com o autor da queixa para o 
efeito. 
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Or. fr

Alteração 192
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma queixa apresentada através da 
plataforma só é tratada se o respetivo 
formulário estiver devidamente 
preenchido.

1. Uma queixa apresentada através da 
plataforma só é tratada se o respetivo 
formulário estiver devidamente 
preenchido. A presença física das partes 
não é obrigatória para o processamento 
da queixa.

Or. en

Alteração 193
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma queixa apresentada através da 
plataforma só é tratada se o respetivo 
formulário estiver devidamente 
preenchido.

1. Uma queixa apresentada através da 
plataforma de ODR só é tratada se todos os 
campos obrigatórios estiverem
devidamente preenchidos. Em caso de 
pedidos incompletos, o autor da queixa 
será informado sobre a possibilidade de 
entrar em contacto com o ponto de 
contacto de ODR.

Or. en

Alteração 194
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de ODR comunica ao autor da 
queixa, por correio eletrónico, na língua 
em que a queixa foi redigida e à parte 
requerida, na língua do contrato, as 
seguintes informações:

2. Após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de ODR transmite ao 
comerciante, na língua do contrato ou do 
sítio Web, as seguintes informações:

Or. en

Justificação

A apresentação da possibilidade de escolha entre todas as entidades de RAL possíveis antes 
de o comerciante ter indicado se está disposto ou não a utilizar uma ou mais dessas entidades 
pode ser confuso para os consumidores. Em vez disso, deve-se perguntar primeiro ao 
comerciante se se comprometeu ou foi obrigado a utilizar uma determinada entidade de RAL 
ou se está disposto a fazê-lo para este caso específico. Isto irá melhorar a eficácia e reduzir a 
probabilidade de os consumidores ficarem desapontados ou confusos. Os consumidores 
devem, igualmente, ser informados que poderão não conseguir conduzir os procedimentos de 
resolução de litígios em todas as línguas oficiais da UE e sobre quais são as opções 
linguísticas oferecidas pelas entidades de RAL relevantes.

Alteração 195
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de ODR comunica ao autor da 
queixa, por correio eletrónico, na língua 
em que a queixa foi redigida e à parte 
requerida, na língua do contrato, as 
seguintes informações:

2. Após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de ODR deverá transmitir, de 
forma facilmente compreensível e sem 
demora, ao autor da queixa, na língua do 
contrato ou do sítio Web, as seguintes 
informações:

Or. en
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Alteração 196
Konstantinos Poupakis

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n. 2 – alínea -A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

-A) a natureza e fundamentação da 
queixa apresentada;

Or. el

Alteração 197
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A necessidade de as partes chegarem a 
acordo relativamente a uma entidade de 
RAL competente a que deve ser 
transmitida a queixa;

a) A natureza da queixa e as razões que a 
fundamentam;

Or. en

Alteração 198
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A necessidade de as partes chegarem a 
acordo relativamente a uma entidade de 
RAL competente a que deve ser 
transmitida a queixa;

a) A necessidade de as partes chegarem a 
acordo relativamente a uma entidade de 
RAL competente a que deve ser 
transmitida a queixa e para que ao 
escolherem essa entidade de RAL 
acordem iniciar o processo de resolução 
do litígio;
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Or. en

Alteração 199
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A informação de que as partes têm 
de chegar a acordo relativamente a uma 
entidade de RAL competente a que deva 
ser transmitida a queixa;

Or. en

Alteração 200
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Caso a parte requerida seja o 
comerciante, um convite à parte requerida 
para que declare, num prazo de sete dias 
após a receção da comunicação, se é 
obrigado pela legislação nacional ou se se 
comprometeu a recorrer a uma entidade 
específica de RAL e, se aplicável, se está 
disposto a recorrer a outra entidade de 
RAL enunciada na lista a que se refere a 
alínea c);

Or. en

Alteração 201
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-B) Caso a parte requerida seja um 
consumidor, um convite à parte requerida 
para que opte, num prazo de sete dias 
após a receção da comunicação, por uma 
ou mais das entidades de RAL 
enumeradas na lista fornecida, 
especificando que o consumidor não tem 
qualquer obrigação de fazer esta escolha;

Or. en

Alteração 202
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-C) Caso a parte requerida seja um 
consumidor e o comerciante, enquanto 
autor da queixa, tenha declarado no 
formulário de queixa que é obrigado pela 
legislação nacional ou que se 
comprometeu a recorrer a uma entidade 
de RAL específica, um convite à parte 
requerida para que concorde, num prazo 
de sete dias após a receção da 
comunicação, com a utilização dessa 
entidade de RAL específica, especificando 
que o consumidor não tem qualquer 
obrigação de fazer esta escolha;

Or. en

Alteração 203
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea a-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-D) A informação de que, caso o 
consumidor escolha uma entidade de RAL 
a que o comerciante seja obrigado, se 
tenha comprometido ou esteja disposto a 
recorrer, a plataforma transmitirá 
automaticamente a queixa a essa 
entidade;

Or. en

Alteração 204
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não chegarem a acordo sobre 
uma entidade de RAL competente ou se 
não for identificada nenhuma entidade 
RAL competente;

Suprimido

Or. en

Alteração 205
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não chegarem a acordo sobre 
uma entidade de RAL competente ou se 
não for identificada nenhuma entidade 
RAL competente;

b) Um convite ao comerciante para que 
declare, num prazo de sete dias após a 
receção da comunicação, se é obrigado 
pela legislação nacional ou se se 
comprometeu a recorrer a uma entidade 
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específica de RAL e, se aplicável, se está 
disposto a recorrer a outra entidade de 
RAL enunciada na lista a que se refere a 
alínea c);

Or. en

Alteração 206
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A informação de que, caso o 
consumidor escolha uma entidade de RAL 
a que o comerciante seja obrigado, se 
tenha comprometido ou esteja disposto a 
recorrer, a plataforma transmitirá 
automaticamente a queixa a essa 
entidade;

Or. en

Alteração 207
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) A informação de que o procedimento 
será abandonado no caso de as partes não 
chegarem a acordo sobre uma entidade de 
RAL competente ou se não for 
identificada nenhuma entidade de RAL 
competente;

Or. en
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Alteração 208
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma lista de todas as entidades de RAL 
competentes, se nenhuma tiver sido 
identificada;

c) Uma lista de todas as entidades de RAL 
competentes, se nenhuma tiver sido 
identificada. Esta lista deve incluir, 
relativamente a cada entidade, as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 209
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Uma lista de todas as entidades de RAL 
competentes, se nenhuma tiver sido 
identificada;

c) Uma lista de todas as entidades de RAL 
competentes, se nenhuma tiver sido 
identificada. Esta lista deve incluir, 
relativamente a cada entidade, as 
seguintes informações:

Or. en

Alteração 210
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) nome e endereço de correio eletrónico 
da entidade de RAL;

Or. en
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Alteração 211
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) nome e endereço de correio eletrónico 
da entidade de RAL;

Or. en

Alteração 212
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) a língua ou línguas do processo;

Or. en

Alteração 213
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) as despesas inerentes ao procedimento, 
se as houver;

Or. en

Alteração 214
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) a duração média da tramitação do 
procedimento de RAL;

Or. en

Alteração 215
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) a língua ou línguas do processo;

Or. en

Alteração 216
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) o caráter vinculativo, ou não, do 
resultado do procedimento;

Or. en

Alteração 217
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea iv) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

iv) a duração média da tramitação do 
procedimento de RAL;

Or. en

Alteração 218
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v) os motivos pelos quais a entidade de 
RAL pode recusar o tratamento de um 
determinado litígio;

Or. en

Alteração 219
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea v) (nova)

Texto da Comissão Alteração

v) o caráter vinculativo, ou não, da 
decisão que resultou do procedimento;

Or. en

Alteração 220
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea c) – subalínea vi) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

vi) os motivos pelos quais a entidade de 
RAL pode recusar o tratamento de um 
determinado litígio de acordo com o 
artigo 5.°, n.ºs 4 e 5 da Diretiva …/…/UE 
[número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à 
resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações];

Or. en

Alteração 221
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Um pedido dirigido ao consumidor 
para que este opte por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 
fornecida, especificando que o 
consumidor não tem qualquer obrigação 
de fazer esta seleção;

Suprimido

Or. en

Alteração 222
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Um pedido dirigido ao consumidor 
para que este opte por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 

Suprimido
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fornecida, especificando que o 
consumidor não tem qualquer obrigação 
de fazer esta seleção;

Or. en

Alteração 223
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um pedido dirigido ao comerciante 
para que este opte por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 
fornecida, no caso de nenhuma delas 
corresponder a uma das entidades a que o 
comerciante se tenha comprometido 
recorrer em conformidade com o artigo 
10.º, n.º 1, da Diretiva …/…/UE [número 
da Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa 
de litígios de consumo e que altera a 
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações];

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) Um pedido dirigido ao comerciante 
para que este opte por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 
fornecida, no caso de nenhuma delas 
corresponder a uma das entidades a que o 
comerciante se tenha comprometido 

Suprimido
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recorrer em conformidade com o artigo 
10.º, n.º 1, da Diretiva …/…/UE [número 
da Diretiva do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativa à resolução alternativa 
de litígios de consumo e que altera a 
Diretiva 2009/22/CE (Diretiva RAL) a 
inserir pelo Serviço das Publicações];

Or. en

Alteração 225
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A transmissão automática da queixa à 
entidade de RAL escolhida pelo 
consumidor se esta corresponder a uma 
das entidade a que o comerciante que se 
tenha comprometido recorrer em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, da 
Diretiva …/…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações].

Suprimido

Or. en

Alteração 226
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) A transmissão automática da queixa à 
entidade de RAL escolhida pelo 
consumidor se esta corresponder a uma 

Suprimido
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das entidade a que o comerciante que se 
tenha comprometido recorrer em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, da 
Diretiva …/…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações].

Or. en

Alteração 227
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A comunicação referida no n.º 2 deve 
incluir, relativamente a cada entidade, as 
informações seguintes:

Suprimido

a) Os honorários, se for caso disso;
b) A língua ou línguas do procedimento;
c) A duração aproximada da tramitação 
do procedimento;
d) A presença física obrigatória das partes 
ou dos seus representantes, se necessário;
e) O caráter vinculativo, ou não, da 
decisão que resultou do procedimento.

Or. en

Alteração 228
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. A comunicação referida no n.º 2 deve 
incluir, relativamente a cada entidade, as 
informações seguintes:

3. Logo que receber as informações do 
comerciante a que se refere o n.º 2, alínea 
b), a plataforma comunica ao 
consumidor, na língua em que a queixa 
tiver sido redigida, o seguinte:

Or. en

Alteração 229
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os honorários, se for caso disso; a) A informação de que as partes têm de 
chegar a acordo relativamente a uma 
entidade de RAL competente a que deva 
ser transmitida a queixa;

Or. en

Alteração 230
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A língua ou línguas do procedimento; b) A informação de que, caso o 
consumidor escolha uma entidade de RAL 
a que o comerciante seja obrigado, se 
tenha comprometido ou esteja disposto a 
recorrer, a plataforma transmitirá 
automaticamente a queixa a essa 
entidade;

Or. en
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Alteração 231
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A duração aproximada da tramitação 
do procedimento;

c) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não chegarem a acordo sobre 
uma entidade de RAL competente ou se 
não for identificada nenhuma entidade 
RAL competente;

Or. en

Alteração 232
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 233
Christel Schaldemose

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 234
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não chegarem a acordo sobre 
uma entidade de RAL competente ou se 
não for identificada nenhuma entidade 
RAL competente;

Or. en

Alteração 235
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Um pedido dirigido ao consumidor 
para que escolha, no prazo de sete dias a 
contar da receção da comunicação, a 
entidade de RAL ou, se aplicável, uma das 
entidades de RAL enunciadas pelo 
comerciante de acordo com o n.º 2, alínea 
b), especificando que não é obrigado a 
fazer tal escolha;

Or. en

Alteração 236
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

e-B) A informação de que, se o 
consumidor fizer uma escolha, a queixa 
será transmitida automaticamente à 
entidade de RAL selecionada pelas partes.

Or. en

Alteração 237
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O caráter vinculativo, ou não, da 
decisão que resultou do procedimento.

e) A entidade de RAL ou, se aplicável, as 
entidades de RAL que o comerciante 
declarou de acordo com o n.º 2, alínea b), 
incluindo uma descrição das seguintes 
características dessa entidade ou, se 
aplicável, de cada uma dessas entidades:

Or. en

Alteração 238
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) nome e endereço de correio eletrónico 
da entidade de RAL;

Or. en

Alteração 239
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) a língua ou línguas do processo;

Or. en

Alteração 240
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e) – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) a duração média da tramitação do 
procedimento de RAL;

Or. en

Alteração 241
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e) – subalínea iv) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iv) o caráter vinculativo, ou não, da 
decisão que resultou do procedimento;

Or. en

Alteração 242
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3 – alínea e) – subalínea v) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

v) os motivos pelos quais a entidade de 
RAL pode recusar o tratamento de um 
determinado litígio;

Or. en

Alteração 243
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Logo que receber as informações da 
parte requerida a que se refere o n.º 2 a 
plataforma comunica, de forma 
facilmente compreensível e sem demora, 
ao autor da queixa, na língua em que a 
queixa tiver sido redigida, o seguinte:
a) A informação de que as partes têm de 
chegar a acordo relativamente a uma 
entidade de RAL competente a que deva 
ser transmitida a queixa;
b) A informação de que, caso o 
consumidor, enquanto parte requerida, 
tiver escolhido uma entidade de RAL a 
que o comerciante seja obrigado, se tenha 
comprometido ou esteja disposto a 
recorrer, a plataforma transmitiu 
automaticamente a queixa a essa 
entidade;
c) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não chegarem a acordo sobre 
uma entidade de RAL competente ou se 
não for identificada nenhuma entidade 
RAL competente;
d) A entidade de RAL ou, se aplicável, as 
entidades de RAL que a parte requerida 
declarou de acordo com o n.º 2, incluindo 
uma descrição das seguintes 
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características dessa entidade ou, se 
aplicável, de cada uma dessas entidades:
i) o nome e o endereço de correio 
eletrónico da entidade de RAL;
ii) as despesas inerentes ao procedimento, 
se as houver;
iii) a língua ou línguas do procedimento;
iv) a duração média da tramitação do 
procedimento de RAL;
v) o caráter vinculativo, ou não, da 
decisão que resultou do procedimento;
vi) os motivos pelos quais a entidade de 
RAL pode recusar o tratamento de um 
determinado litígio de acordo com o 
artigo 5.°, n.ºs 4 e 5 da diretiva;
e) Um pedido dirigido ao autor da queixa 
para que aceite, no prazo de sete dias a 
contar da receção da comunicação, a 
entidade de RAL selecionada pela parte 
requerida ou, se aplicável, para que 
selecione uma das entidades de RAL 
escolhidas pela parte requerida de acordo 
com o n.º 2, especificando que não é 
obrigado a fazer tal escolha;
f) A informação de que, caso o autor da 
queixa escolha uma entidade de RAL 
competente identificada de acordo com as 
disposições do presente artigo, a 
plataforma transmitirá automaticamente 
a queixa a essa entidade;
g) O nome e as coordenadas dos pontos de 
contacto de ODR no lugar de residência 
do consumidor e no de estabelecimento do 
comerciante, bem como uma breve 
descrição das funções referidas no artigo 
6.º, n.º 2, alíneas a), b) e d).

Or. en

Alteração 244
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein
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Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-B (nova)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Caso o autor da queixa escolha uma 
entidade de RAL competente identificada 
de acordo com as disposições do presente 
artigo, a plataforma transmitirá 
automaticamente a queixa a essa 
entidade;

Or. en

Alteração 245
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as partes não responderem à 
plataforma ou não chegarem a acordo em 
relação a uma entidade de RAL
competente, abandona-se a queixa. O 
consumidor deve ser informado da 
possibilidade de contacto com um 
facilitador de ODR a fim de tomar 
conhecimento de outras vias de recurso.

4. Logo que receber do consumidor a 
informação a que se refere o n.º 3, alínea 
e), a plataforma transmite a queixa 
automaticamente à entidade de RAL
escolhida pelas partes.

Or. en

Alteração 246
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se as partes não responderem à 
plataforma ou não chegarem a acordo em 
relação a uma entidade de RAL 

4. Se as partes não responderem à 
plataforma ou não chegarem a acordo em 
relação a uma entidade de RAL 
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competente, abandona-se a queixa. O 
consumidor deve ser informado da 
possibilidade de contacto com um 
facilitador de ODR a fim de tomar 
conhecimento de outras vias de recurso.

competente num prazo de 20 dias, 
abandona-se a queixa.

Or. en

Alteração 247
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A plataforma transmite 
automaticamente a queixa à entidade de 
RAL escolhida pelo consumidor se esta 
corresponder à que o comerciante se 
comprometeu recorrer em conformidade 
com o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 
…/…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho 
relativa à resolução alternativa de litígios 
de consumo e que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações], ou se as partes 
escolherem a mesma entidade de RAL nas 
respostas que apresentarem.

5. Se as partes não responderem para a 
plataforma ou não chegarem a acordo em 
relação a uma entidade de RAL
competente num prazo de 30 dias, 
abandona-se a queixa. O consumidor 
deve ser informado da possibilidade de 
contactar um ponto de contacto de ODR a 
fim de tomar conhecimento de outras vias 
de recurso.

Or. en

Alteração 248
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A plataforma transmite automaticamente 
a queixa à entidade de RAL escolhida pelo 
consumidor se esta corresponder à que o 

5. A plataforma transmite 
automaticamente, num prazo de sete dias 
de calendário a contar da receção da 
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comerciante se comprometeu recorrer em 
conformidade com o artigo 10.º, n.º 1, da 
Diretiva …/…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações], ou se as partes 
escolherem a mesma entidade de RAL nas 
respostas que apresentarem.

resposta do autor da queixa relativamente 
à escolha da entidade de RAL, a queixa à 
entidade de RAL escolhida pelo 
consumidor se esta corresponder à que o 
comerciante se 

a) Esta corresponder à que o comerciante 
se comprometeu recorrer em conformidade 
com o artigo 10.º, n.º 1, da Diretiva 
…/…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL) a inserir pelo 
Serviço das Publicações]. ou 
b) Se as partes escolherem a mesma 
entidade de RAL nas respostas que 
apresentarem.

Or. fr

Alteração 249
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Caso as partes cheguem a acordo sobre 
uma ou mais entidades de RAL, o 
consumidor deve escolher uma das 
entidades acordadas. A plataforma 
transmite automaticamente a queixa a 
esta entidade.

Suprimido

Or. en
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Alteração 250
Ashley Fox

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

Texto da Comissão Alteração

As entidades de RAL às quais tenha sido 
submetida uma queixa em conformidade 
com o artigo 8.º devem:

As entidades de RAL às quais tenha sido 
submetida uma queixa em conformidade 
com o artigo 8.º devem comunicar sem 
demora à plataforma de ODR a data da 
conclusão e a decisão que resultou do 
procedimento.

Or. en

Justificação

A plataforma de ODR não resolve os litígios, mas conta com os prestadores de RAL 
existentes. Os litígios deverão, assim, ser resolvidos de acordo com os requisitos da Diretiva 
RAL; os procedimentos para os litígios em relação a compras transfronteiriças em linha não 
podem ser resolvidos mais rapidamente do que outros litígios.

Alteração 251
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Notificar sem demora o litígio às partes 
e informá-las das suas normas 
processuais, bem como das despesas 
relativas à resolução do litígio em causa;

Suprimido

Or. en

Alteração 252
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 30 dias a contar da 
data em que o processo tenha sido 
instaurado se, após notificação do litígio 
às partes, estas acordarem em iniciar o 
procedimento junto da entidade. No caso 
de litígios complexos, a entidade de RAL 
pode prorrogar este prazo;

Suprimido

Or. en

Alteração 253
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 9 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 30 dias a contar da 
data em que o processo tenha sido 
instaurado se, após notificação do litígio às 
partes, estas acordarem em iniciar o 
procedimento junto da entidade. No caso 
de litígios complexos, a entidade de RAL 
pode prorrogar este prazo;

b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 90 dias de 
calendário a contar da data em que o 
processo tenha sido instaurado se, após 
notificação do litígio às partes, estas 
acordarem em iniciar o procedimento junto 
da entidade. No caso de litígios complexos, 
a entidade de RAL pode prorrogar este 
prazo;

Or. fr

Alteração 254
Mitro Repo, Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 30 dias a contar da 

Suprimido
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data em que o processo tenha sido 
instaurado se, após notificação do litígio 
às partes, estas acordarem em iniciar o 
procedimento junto da entidade. No caso 
de litígios complexos, a entidade de RAL 
pode prorrogar este prazo;

Or. en

Justificação

O prazo deve ser o mesmo, independentemente de a queixa ser apresentada diretamente ao 
organismo de RAL ou através da plataforma de ODR. Por isso, o prazo em separado da 
proposta de ODR deve ser suprimido, o que significa que o prazo apresentado no artigo 8.º, 
alínea d), da Diretiva RAL deve aplicar-se igualmente às queixas transmitidas pela 
plataforma de ODR.

Alteração 255
Louis Grech

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

Texto da Comissão Alteração

b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 30 dias a contar da 
data em que o processo tenha sido 
instaurado se, após notificação do litígio 
às partes, estas acordarem em iniciar o 
procedimento junto da entidade. No caso 
de litígios complexos, a entidade de RAL 
pode prorrogar este prazo;

b) Concluir normalmente o procedimento 
de resolução de litígios no prazo de 90 dias 
de calendário a contar do momento em 
que a entidade de RAL dá oficialmente 
início ao procedimento se, após 
notificação do litígio às partes, estas 
acordarem em iniciar o procedimento junto 
da entidade. No caso de litígios complexos 
ou técnicos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este prazo, de modo a garantir 
uma resolução de alta qualidade do 
litígio;

Or. en

Alteração 256
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Comunicar sem demora as informações 
seguintes à plataforma de ODR:

Suprimido

i) data de receção e objeto do litígio;
ii) data de notificação do litígio das 
partes;
iii) data de conclusão e resultado do 
procedimento.

Or. en

Alteração 257
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O acesso às informações, incluindo 
dados pessoais, relacionadas com um 
litígio e armazenadas na base de dados 
referida no artigo 10.º só deve ser 
concedido, para os fins referidos no artigo 
9.º, à entidade de RAL a que o litígio foi 
submetido em conformidade com o 
disposto no artigo 8.º. O acesso a essas 
informações é igualmente concedido, para 
os fins referidos no artigo 6.º, n.º 3, aos 
facilitadores de ODR.

1. O acesso às informações, incluindo 
dados pessoais, relacionadas com um 
litígio e armazenadas na base de dados 
referida no artigo 10.º só deve ser 
concedido, para os fins referidos no artigo 
9.º, à entidade de RAL a que o litígio foi 
submetido em conformidade com o 
disposto no artigo 8.º. O acesso a essas 
informações é igualmente concedido, para 
os fins referidos no artigo 6.º, n.os 2 e 3, 
aos facilitadores de ODR.

Or. fr

Alteração 258
Robert Rochefort

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

4-A. A Comissão deve tornar acessível às 
pessoas visadas por um processo de RAL 
uma declaração de confidencialidade 
clara e precisa relativa às operações de 
tratamento dos seus dados pessoais pela 
plataforma de ODR, em conformidade 
com os artigos 11.º e 12.º do Regulamento 
(CE) n.º 45/2001 e com a legislação 
nacional adotada em aplicação dos 
artigos 10.º e 11.º da Diretiva 95/46/CE, 
bem como dos seus direitos no que 
respeita a esse tratamento.

Or. fr

Alteração 259
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Os facilitadores de ODR e as entidades 
de RAL estão sujeitos às regras de sigilo 
profissional ou outras obrigações 
equivalentes em matéria de 
confidencialidade previstas pela legislação
nacional.

(1) Os facilitadores de ODR estão sujeitos 
às regras de sigilo profissional ou outras 
obrigações equivalentes em matéria de 
confidencialidade previstas pela legislação 
do Estado-Membro do seu ponto de 
contacto de ODR.

As entidades de RAL estão sujeitas às 
regras de sigilo profissional ou outras 
obrigações equivalentes em matéria de 
confidencialidade previstas pela 
legislação do Estado-Membro em que 
estão sediadas.

Or. hu

Alteração 260
Ashley Fox
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Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os comerciantes estabelecidos na União 
Europeia que se dediquem à venda de bens 
ou à prestação de serviços transfronteiriços 
em linha devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR 
bem como o seu endereço de correio 
eletrónico. O acesso a essas informações 
deve figurar nos sítios Web dos 
comerciantes de forma simples, direta,
clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através desse 
tipo mensagens. Deve incluir uma ligação 
eletrónica à plataforma de ODR que figura 
na página principal. Os comerciantes 
devem igualmente informar os 
consumidores sobre a plataforma de ODR 
quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

1. No seu sítio Web, os comerciantes 
estabelecidos na União Europeia que se 
dediquem à venda de bens ou à prestação 
de serviços transfronteiriços em linha e são 
obrigados a recorrer a uma entidade de 
RAL ao abrigo da legislação nacional ou 
se comprometem a recorrer a uma ou a 
várias entidades de RAL devem facultar 
aos consumidores informações no seu sítio 
Web sobre a existência de uma plataforma 
de ODR e incluir uma ligação eletrónica 
para o seu sítio Web. O acesso a essas 
informações deve ser mencionado nos 
sítios Web dos comerciantes de forma 
clara, abrangente e facilmente acessível, 
bem como na mensagem eletrónica ou 
outra mensagem escrita transmitida por 
meios eletrónicos, se a proposta for 
apresentada através desse tipo mensagens. 
Deve incluir uma ligação eletrónica à 
plataforma de ODR que figura na página 
principal. Os comerciantes devem 
igualmente informar os consumidores 
sobre a plataforma de ODR, em resposta a 
uma queixa do consumidor, quando o 
consumidor apresente uma queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
dos consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa.

Or. en

Alteração 261
Hans-Peter Mayer

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os comerciantes estabelecidos na União 1. Os comerciantes estabelecidos na União 
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Europeia que se dediquem à venda de bens 
ou à prestação de serviços 
transfronteiriços em linha devem facultar
aos consumidores informações sobre a 
plataforma de ODR bem como o seu 
endereço de correio eletrónico. O acesso a 
essas informações deve figurar nos sítios 
Web dos comerciantes de forma simples, 
direta, clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através 
desse tipo mensagens. Deve incluir uma 
ligação eletrónica à plataforma de ODR 
que figura na página principal. Os 
comerciantes devem igualmente informar 
os consumidores sobre a plataforma de 
ODR quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

Europeia que celebrem contratos de venda 
ou de serviços em linha devem comunicar
aos consumidores o seu endereço de 
correio eletrónico. Quando forem 
obrigados ou se comprometerem a 
recorrer às entidades de resolução 
alternativa de litígios para dirimir litígios 
transfronteiras com os consumidores, 
também devem informá-los no seu sítio 
Web sobre a existência da plataforma de 
resolução de litígios em linha.

Esta informação deve ser mencionada de 
forma clara e compreensível. Deve incluir 
uma ligação eletrónica à plataforma de 
ODR que figura na página principal. Os 
comerciantes devem igualmente informar 
os consumidores sobre a plataforma de 
ODR quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

Or. en

Alteração 262
Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os comerciantes estabelecidos na União 
Europeia que se dediquem à venda de bens 
ou à prestação de serviços transfronteiriços 

1. Os comerciantes estabelecidos na União 
Europeia que se dediquem à venda de bens 
ou à prestação de serviços em linha devem 
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em linha devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR 
bem como o seu endereço de correio 
eletrónico. O acesso a essas informações 
deve figurar nos sítios Web dos 
comerciantes de forma simples, direta, 
clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através 
desse tipo mensagens. Deve incluir uma 
ligação eletrónica à plataforma de ODR 
que figura na página principal. Os 
comerciantes devem igualmente informar 
os consumidores sobre a plataforma de 
ODR quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

facultar aos consumidores informações 
sobre a plataforma de ODR bem como o 
seu endereço de correio eletrónico. Esta 
informação deve ser mencionada de 
forma clara e compreensível. Deve incluir 
uma ligação eletrónica à plataforma de 
ODR que figura na página principal. Os 
comerciantes devem igualmente informar 
os consumidores sobre a plataforma de 
ODR quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

Or. en

Alteração 263
Wim van de Camp

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os comerciantes estabelecidos na União 
Europeia que se dediquem à venda de bens 
ou à prestação de serviços transfronteiriços 
em linha devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR 
bem como o seu endereço de correio 
eletrónico. O acesso a essas informações 
deve figurar nos sítios Web dos 
comerciantes de forma simples, direta, 
clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através desse 
tipo mensagens. Deve incluir uma ligação 
eletrónica à plataforma de ODR que figura 
na página principal. Os comerciantes 

1. Quando os comerciantes estabelecidos 
na União Europeia que se dediquem à 
venda de bens ou à prestação de serviços 
transfronteiriços em linha se tiverem 
comprometido a recorrer a RAL, devem 
facultar aos consumidores informações 
sobre a plataforma de ODR. O acesso a 
essas informações deve figurar nos sítios 
Web dos comerciantes de forma simples, 
direta, clara e permanente, bem como na 
mensagem eletrónica ou outra mensagem 
escrita transmitida por meios eletrónicos, 
se a proposta for apresentada através desse 
tipo mensagens. Deve incluir uma ligação 
eletrónica à plataforma de ODR que figura 
na página principal. Os comerciantes 
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devem igualmente informar os 
consumidores sobre a plataforma de ODR 
quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

devem igualmente informar os 
consumidores sobre a plataforma de ODR 
quando o consumidor apresente uma 
queixa a um comerciante, a um sistema de 
reclamações dos consumidores gerido pelo 
comerciante ou a um mediador de empresa.

Or. en

Justificação

A proposta de ODR da Comissão prevê, no artigo 13.º, n.º 1, a obrigação de os comerciantes 
informarem igualmente os consumidores sobre a plataforma de ODR caso o comerciante não 
se tenha comprometido a recorrer a RAL. Esta obrigação vai contra o caráter voluntário da 
RAL. Além disso, os comerciantes que se comprometam a recorrer a RAL têm de informá-lo 
ao consumidor, para que qualquer consumidor possa facilmente procurar comerciantes que 
garantam aos seus consumidores o acesso a RAL em caso de litígio. É conveniente que os 
requisitos desta informação se apliquem apenas aos comerciantes que se comprometeram 
voluntariamente a qualquer entidade de RAL. Desta forma, este artigo fica em consonância 
com o n.º 11 do anexo de ODR.

Alteração 264
Louis Grech

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão deverá estabelecer e 
manter uma linha de apoio telefónico 
para RAL e ODR, que deverá estar 
acessível em todos os Estados-Membros e 
prestar informações e qualquer ajuda 
necessária para a apresentação de 
queixas;

Or. en

Alteração 265
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O estabelecido no n.º 1 não prejudica as 
disposições do artigo 10.º da Diretiva 
…./…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] relativas às informações que 
os consumidores recebem dos 
comerciantes quanto aos procedimentos de 
RAL a que estes últimos estão sujeitos e ao 
compromisso ou não de recorrer a 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios com consumidores.

2. O estabelecido no n.º 1 não prejudica as
disposições do artigo 10.º da Diretiva 
…./…/UE [número da Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa 
à resolução alternativa de litígios de 
consumo e que altera o Regulamento (CE) 
n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL) a inserir pelo Serviço das 
Publicações] relativas às informações que 
os consumidores recebem dos 
comerciantes quanto à entidade ou 
entidades de RAL a que estes últimos estão 
sujeitos e ao compromisso ou não de 
recorrer a estas entidades de RAL de 
resolução de litígios com consumidores.

Or. en

Justificação

Seria confuso para os consumidores se uma empresa que está relutante em utilizar RAL 
fornecesse informações sobre a plataforma de ODR. Por outro lado, é útil referir as 
entidades de RAL, por oposição a procedimentos de resolução alternativa de litígios, para 
alinhar o presente texto com o texto da Diretiva de RAL.

Alteração 266
Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de regulamento
Artigo 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 16.º-A
Sanções

Os Estados-Membros devem estabelecer 
normas relativas às sanções aplicáveis por 
violação do presente Regulamento e 
adotar todas as medidas necessárias para 
assegurar que essas normas são 
aplicadas. As sanções devem ser eficazes, 
proporcionais e dotadas de um efeito 
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dissuasor.

Or. hu

Alteração 267
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nome, endereço e, se for caso disso, 
endereço de correio eletrónico e do sítio 
Web do autor da queixa;

(1) Nome, endereço e, se for caso disso, 
endereço de correio eletrónico e do sítio 
Web do consumidor;

Or. en

Alteração 268
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Qualidade do autor da queixa 
(consumidor ou comerciante);

Suprimido

Or. en

Alteração 269
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) Nome, endereço e, se for caso disso, 
endereço de correio eletrónico e do sítio 
Web da parte requerida;

(3) Nome, endereço e, se for caso disso, 
endereço de correio eletrónico e do sítio 
Web do comerciante;
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Or. en

Alteração 270
Ashley Fox

Proposta de regulamento
Anexo 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Qualidade da parte requerida 
(consumidor ou comerciante);

Suprimido

Or. en


