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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato)

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer Alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...] [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à 
resolução de litígios de consumo em linha (Regulamento ODR)
(COM(2011)0794 – C7-0453/2011– 2011/0374(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0794),

– Tendo em conta o n.°  2 do artigo 294.°  e o artigo 114.°  do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a Comissão apresentou a 
proposta ao Parlamento (C7-0453/2011),

– Tendo em conta o n.°  3 do artigo 294.°  do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu de 28 de março de 
20121,

– Tendo em conta o artigo 55.°  do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho, à 
Comissão e aos parlamentos nacionais.

Alteração 1
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 

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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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.

dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
soluções extrajudiciais, em especial para os 
que resultam de transações 
transfronteiriças em linha. Assim, 
frequentemente, esses litígios não são 
resolvidos.

Or. en

Alteração 2
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, nenhum mecanismo 
permite aos consumidores e aos 
comerciantes resolver tais 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 e pouco 
onerosa para litígios resultantes de 
transações transfronteiriças e domésticas
em linha. Atualmente, contudo, nenhum 
mecanismo permite aos consumidores e 
aos comerciantes resolver tais litígios por 
meios eletrónicos. Tal conduz a situações 
lesivas dos interesses dos consumidores, 
atua como um obstáculo em particular às 
transações transfronteiriças em linha, cria 
desigualdades de condições para os 
comerciantes e dificulta o desenvolvimento 
geral do comércio eletrónico.

Or. en

Alteração 3
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 

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
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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.

e da prestação de serviços em linha; apesar 
de os consumidores ou comerciantes que 
realizam transações transfronteiriças em 
linha, em particular, irem beneficiar de 
um mecanismo de resolução de litígios em 
linha, o presente regulamento deve 
também aplicar-se a transações 
domésticas em linha, para permitir 
condições equitativas em matéria de 
comércio eletrónico.

Or. en

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Entende-se por «venda de bens ou 
prestação de serviços em linha», uma 
transação relativa a uma venda de bens ou 
uma prestação de serviços em linha 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. Esta definição deve abranger 
igualmente os casos em que o consumidor 
acede ao sítio Web ou a outros serviços da
sociedade da informação através de um 
dispositivo eletrónico móvel, como um
telemóvel.

(11) Entende-se por «venda de bens ou 
prestação de serviços em linha», uma 
transação relativa a uma venda de bens ou 
uma prestação de serviços em linha 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. Esta definição deve abranger 
igualmente os casos em que o consumidor 
acede ao sítio Web ou a outros serviços da 
sociedade da informação através de um 
dispositivo eletrónico móvel, como um 
telemóvel. Os serviços que não sejam 
prestados através de sistemas eletrónicos 
de armazenagem e tratamento de dados, 
como os serviços de telefonia vocal, 
serviços de fax ou telex, como a consulta 
de um médico por telefone e fax, consulta 
de um advogado por telefone ou fax e 
marketing direto por telefone ou fax, não 
devem ser considerados serviços prestados 
por meios eletrónicos.

Or. en
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Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

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. 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 
encontrar-se no portal «A sua Europa», 
que representa um ponto único de entrada 
para consumidores e comerciantes que 
procuram ajuda ou informação.

Or. en

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A plataforma de ODR deve 
permitir aos consumidores e comerciantes 
apresentar queixas através do 
preenchimento de um formulário 
eletrónico disponível em todas as línguas 
oficiais da União e transmitir as queixas 
por via eletrónica a uma entidade 
competente de resolução alternativa de 
litígios RAL. A plataforma de ODR deve 
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ser interoperável com as plataformas de 
ODR existentes a nível nacional. O 
formulário deve conter apenas as 
informações necessárias para determinar 
as entidades de RAL relevantes. A 
plataforma deve oferecer às entidades de 
RAL e às partes a possibilidade de 
conduzir o procedimento de resolução de 
disputas através da plataforma de ODR.

Or. en

Alteração 7

Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) O estabelecimento de ligações 
eletrónicas entre as entidades de RAL 
notificadas à Comissão em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 2, da Diretiva 
…/…/UE [= Diretiva RAL] número de 
referência a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e a plataforma europeia de 
ODR deverá permitir a plena cobertura das 
vias de recurso extrajudiciais em linha para 
os litígios transfronteiriços resultantes da 
venda de bens e da prestação de serviços 
em linha.

(16) O estabelecimento de ligações 
eletrónicas entre as entidades de RAL 
notificadas à Comissão em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º 2, da Diretiva 
…/…/UE [= Diretiva RAL] número de 
referência a inserir pelo Serviço das 
Publicações] e a plataforma europeia de 
ODR deverá permitir a plena cobertura das 
vias de recurso extrajudiciais em linha para 
os litígios resultantes da venda de bens e da 
prestação de serviços em linha.

Or. en

Alteração 8

Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) O presente regulamento não obsta ao 
funcionamento de qualquer entidade de 
resolução de litígios em linha existente na 
União. Não deve impedir as entidades de 
RAL de dirimir litígios transfronteiriços

(17) O presente regulamento não obsta ao 
funcionamento de qualquer entidade de 
resolução de litígios em linha existente na 
União. Não deve impedir as entidades de 
RAL de dirimir litígios em linha que lhes 
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em linha que lhes tiverem sido submetidos 
por outros meios que não a plataforma de 
ODR.

tiverem sido submetidos por outros meios 
que não a plataforma de ODR.

Or. en

Alteração 9

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 conselheiros do 
consumidor 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 conselheiros do consumidor.

Or. en

Alteração 10

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 se destinam e não têm por 
objetivo substituir-se aos processos 
judiciais nem 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.
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Or. en

Alteração 11

Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Por forma a garantir condições 
uniformes para a execução do presente 
regulamento, devem ser conferidos 
poderes de execução à Comissão no que 
diz respeito ao funcionamento da 
plataforma de ODR, às modalidades de
apresentação de uma queixa e à 
cooperação no âmbito da rede de 
facilitadores de ODR. Esses poderes 
devem ser exercidos em conformidade 
com o Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
normas e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão. 
O procedimento consultivo deve ser 
utilizado para a adoção de atos de 
execução relativos ao formulário 
eletrónico, dada a sua natureza 
puramente técnica. O processo de exame 
deve ser utilizado para a adoção de 
normas relativas às modalidades da 
cooperação entre os membros da rede de 
facilitadores de ODR para resolução de 
litígios em linha.

Suprimido

Or. en

Alteração 12

Considerando 25
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Texto da Comissão Alteração

(25) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, isto é, a criação de 
uma plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha para a resolução de litígios 
transfronteiriços em linha, regida por 
regras comuns, não podem, devido à escala 
e aos efeitos da ação, ser suficientemente 
realizados pelos Estados-Membros e 
podem, pois, ser melhor alcançados a nível 
da União, esta pode adotar medidas em 
conformidade com o princípio da 
subsidiariedade consagrado no artigo 5.º do 
Tratado da União Europeia. Em 
conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aquele objetivo.

(25) Atendendo a que os objetivos do 
presente regulamento, isto é, a criação de 
uma plataforma europeia de resolução de 
litígios em linha para a resolução de litígios 
transfronteiriços e domésticos em linha, 
regida por regras comuns, não podem ser 
suficientemente realizados pelos 
Estados-Membros devido à escala e aos 
efeitos da ação, e podem, pois, ser melhor 
alcançados a nível da União, esta pode 
adotar medidas em conformidade com o
princípio da subsidiariedade consagrado no 
artigo 5.º do Tratado da União Europeia. 
Em conformidade com o princípio de 
proporcionalidade consagrado no mesmo 
artigo, o presente regulamento não excede 
o necessário para alcançar aquele objetivo.

Or. en

Alteração 13

Artigo 2 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. 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 

1. O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 
transfronteiriços e domésticos em linha, 
entre consumidores e comerciantes, por 
intervenção de uma entidade de resolução 
alternativa de litígios conforme com a 
Diretiva …* e que pressuponham a 
utilização de uma plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha.
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litígios em linha.
_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.  2009/22/CE e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 14

Artigo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) «Comerciante», uma pessoa singular ou 
uma pessoa coletiva, pública ou privada, 
que atue, nomeadamente por intermédio de 
uma pessoa que atue em seu nome ou por 
sua conta, com fins que se incluam no 
âmbito da sua atividade comercial, 
industrial, artesanal ou profissional;

(Não se aplica à versão portuguesa)

Or. en

Alteração 15

Artigo 4 – alínea d) – parágrafo 2 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- Serviços de conteúdo material mesmo 
quando impliquem a utilização de 
dispositivos eletrónicos como a 
distribuição automática de notas e bilhetes 
(notas de banco e bilhetes de comboio), 
acesso a redes rodoviárias, parques de 
estacionamento pagos, mesmo que existam 
dispositivos eletrónicos à entrada ou saída 
para controlar o acesso e/ou garantir o 
correto pagamento;

- Serviços que impliquem a utilização de 
dispositivos eletrónicos como a 
distribuição automática de notas e bilhetes 
(notas de banco e bilhetes de comboio), 
acesso a redes rodoviárias, parques de 
estacionamento pagos, mesmo que existam 
dispositivos eletrónicos à entrada ou saída 
para controlar o acesso e/ou garantir o 
correto pagamento;
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Or. en

Alteração 16

Artigo 4 – alínea d) – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- Serviços que não sejam fornecidos 
através de sistemas eletrónicos de 
armazenagem e tratamento de dados, como 
os serviços de telefonia vocal, serviços de 
fax ou telex, serviços prestados por 
telefonia vocal ou fax, como a consulta de 
um médico por telefone e fax, consulta de 
um advogado por telefone ou fax e 
marketing direto por telefone ou fax.

- Serviços que não sejam fornecidos 
através de sistemas eletrónicos de 
armazenagem e tratamento de dados, como 
os serviços de telefonia vocal, serviços de 
fax ou telex, serviços prestados por 
telefonia vocal ou fax;

Or. en

Alteração 17

Artigo 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) «Venda de bens ou prestação de 
serviços doméstica em linha» significa a 
venda de bens ou prestação de serviços em 
linha em que o consumidor, no momento 
em que encomenda esses bens ou serviços 
reside no Estado-Membro em que o 
comerciante se encontra estabelecido;

Or. en

Alteração 18

Artigo 4 – alínea g) – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

«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.

«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 como 
disposto no artigo 2.°  da Diretiva …*que 
foi comunicada à Comissão de acordo 
com o artigo 17.° , n.°  2 da mesma 
diretiva.

_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.°  2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 19

Artigo 4 – alínea g) – parágrafo 2

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
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Alteração 20

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») 
no seu portal «A sua Europa».

Or. en

Alteração 21

Artigo 5 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

d) Possibilitar às partes e à entidade de 
RAL condução do procedimento de 
resolução de litígios em linha de forma 
gratuita e através de uma ferramenta 
eletrónica de gestão de processos;

Or. en

Alteração 22

Artigo 5 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Disponibilizar um formulário eletrónico 
através do qual as entidades de RAL 
devem transmitir as informações referidas 
no artigo 9.º, alínea c);

e) Disponibilizar um formulário eletrónico 
através do qual as entidades de RAL 
devem transmitir as informações referidas 
no artigo 9.º;

Or. en
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Alteração 23

Artigo 5 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As entidades de resolução alternativa de 
litígios que tenham sido 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] e 
que, segundo os elementos necessários 
para determinar a respetiva competência 
transmitidos nos termos do artigo 16.º, n.º 
1, alínea g), 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] são competentes para dirimir 
os litígios abrangidos pelo presente 
regulamento devem registar-se, por via 
eletrónica, na plataforma de ODR.

4. As entidades de resolução alternativa de 
litígios que tenham sido notificadas à 
Comissão em conformidade com o artigo 
17.º, n.º 2, da Diretiva …* e que, segundo 
os elementos necessários para determinar a 
respetiva competência transmitidos nos 
termos do artigo 16.º, n.º 1, alínea g), dessa
Diretiva são competentes para dirimir os 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento devem ser registadas, por via 
eletrónica, na plataforma de ODR.

_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.°  2006/2004 e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 24

Artigo 5 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. A Comissão deve, através de atos de 6. A Comissão deve adotar atos delegados 
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execução, adotar medidas relativas às 
modalidades de exercício das funções 
previstas no n.º 3. Esses atos de execução 
são adotados nos termos do procedimento 
de exame a que se refere o artigo 15.º, 
n.º 3.

de acordo com o artigo 16.°  relativos às 
modalidades de exercício das funções 
previstas no n.º 3. 

Or. en

Alteração 25

Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Rede de facilitadores para a resolução de 
litígios em linha

Rede de conselheiros do consumidor

Or. en

Alteração 26

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 aos 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. A Comissão deve designar um ponto de 
contacto de ODR em cada 
Estado-Membro. A responsabilidade pelos 
pontos de contacto deve ser atribuída à 
rede de Centros Europeus do Consumidor. 
Cada ponto de contacto deve incluir pelo 
menos dois conselheiros do consumidor 
em linha (a seguir «conselheiros do 
consumidor»).

Or. en
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Alteração 27

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 conselheiros do consumidor prestam 
assistência na resolução de litígios relativos 
a queixas apresentadas através da 
plataforma de ODR, desempenhando as 
seguintes funções:

Or. en

Alteração 28

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) Prestar informações sobre o 
funcionamento da plataforma de ODR 
incluindo, se necessário, apoio ao autor 
da queixa na utilização do formulário 
eletrónico;

Or. en

Alteração 29

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) Contactar, se necessário, a entidade de 
RAL competente e fornecer todas as 
informações e traduções relevantes às 
partes;

Or. en
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Alteração 30

Artigo 6 – n.º 2 – alínea c)

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) Prestar apoio às partes para que 
encontrem uma solução amigável, caso 
não seja identificada uma entidade de 
RAL competente;

Or. en

Alteração 31

Artigo 6 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Informar as partes das vantagens e dos 
inconvenientes dos procedimentos 
seguidos pelas entidades de RAL
propostas.

(d) 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;

Or. en

Alteração 32

Artigo 6 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 33

Artigo 6 – n.º 2 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Informar as partes das vantagens e 
dos inconvenientes dos procedimentos 
seguidos pelas entidades de RAL 
propostas.

Or. en

Alteração 34

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 
conselheiros do consumidor (a seguir 
«rede de conselheiros do consumidor») 
que permita a cooperação entre os 
conselheiros do consumidor e contribua 
para o desempenho das funções 
mencionadas no n.  2.

Or. en

Alteração 35

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 conselheiros do 
consumidor, a fim de permitir um 
intercâmbio de melhores práticas e a 
discussão de eventuais problemas 
recorrentes no funcionamento da 
plataforma de ODR.
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Or. en

Alteração 36

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 atos delegados de 
acordo com o artigo 16.  relativos às 
regras das modalidades de cooperação 
entre os conselheiros do consumidor.

Or. en

Alteração 37

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 autor 
da queixa devem ser suficientes para 
determinar a entidade de RAL competente. 
Essa informação deve ser inscrita no 
formulário eletrónico, cujo modelo é 
descrito em anexo.

Or. en

Alteração 38

Artigo 7 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A plataforma de ODR deve comunicar 
às partes as informações sobre a entidade 
ou entidades de RAL que considera 
competentes; Caso exista mais de uma 

3. A plataforma de ODR deve comunicar 
às partes as informações sobre a entidade 
ou entidades de RAL que considera 
competentes; Caso exista mais de uma 
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opção disponível, os facilitadores de ODR
dos Estados-Membros em causa devem 
comunicar às partes dados sobre as 
diferentes entidades assim designadas e 
informar sobre as vantagens e os 
inconvenientes dos procedimentos 
aplicados por cada uma delas, de modo a 
que a escolha das partes seja feita com 
conhecimento de causa.

opção disponível, os conselheiros do 
consumidor dos Estados-Membros em 
causa devem comunicar às partes dados 
sobre as diferentes entidades assim 
designadas e informar sobre as vantagens e 
os inconvenientes dos procedimentos 
aplicados por cada uma delas, de modo a 
que a escolha das partes seja feita com 
conhecimento de causa.

Or. en

Alteração 39

Artigo 7 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve estabelecer as 
modalidades do formulário eletrónico 
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 2.

5. A Comissão deve adotar atos delegados 
de acordo com o artigo 16.° a fim de
estabelecer as modalidades técnicas do 
formulário eletrónico. 

Or. en

Alteração 40

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 necessários do formulário 
estiverem totalmente preenchidos. Caso o 
formulário não tenha sido totalmente 
preenchido, um conselheiro do 
consumidor competente do 
Estado-Membro que o autor da queixa 
indicou como sendo o seu Estado-
Membro de residência, deverá contactar o 
autor da queixa e oferecer apoio no total 
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preenchimento do formulário. O 
tratamento dos formulários que não sejam 
totalmente preenchidos no prazo de sete 
dias úteis a contar da data de 
apresentação da queixa será abandonado.

Or. en

Alteração 41

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. Logo após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de ODR, de forma facilmente 
compreensível, 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:

Or. en

Alteração 42

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 queixa;

Or. en

Alteração 43

Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)
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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) Uma lista de todas as entidades de RAL 
competentes, caso tenha sido identificada 
alguma;

Or. en

Alteração 44

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) A informação de que as partes têm de 
concordar com uma das entidades de RAL
identificadas para que a queixa possa ser 
transmitida a essa entidade e para que ao 
escolherem essa entidade de RAL 
acordem iniciar o processo de resolução 
do litígio;

Or. en

Alteração 45

Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 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).

d) A informação de que, caso as partes 
não cheguem a acordo sobre uma 
entidade de RAL competente no prazo de 
sete dias úteis a contar da data de receção 
do pedido da plataforma de ODR ou se 
não for identificada nenhuma entidade de 
RAL competente, o procedimento será 
abandonado;

Or. en
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Alteração 46

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;

e) 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), d) e f).

Or. en

Alteração 47

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];

f) Um pedido dirigido ao consumidor para 
que este opte, no prazo de sete dias a 
contar da data de receção do pedido da 
plataforma de ODR, por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 
fornecida de acordo com a alínea b) do n.
2, especificando que o consumidor não 
tem qualquer obrigação de fazer esta 
seleção e oferecendo informações acerca 
de outras vias de recurso, incluindo a 
possibilidade de contactar o comerciante 
como primeiro passo;

Or. en

Alteração 48

Artigo 8. – n.º 2 – alínea g)
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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 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].

g) Um pedido dirigido ao comerciante 
para que este opte, no prazo de sete dias a 
contar da data de receção do pedido da 
plataforma de ODR, por uma ou mais 
entidades de RAL enumeradas na lista 
fornecida de acordo com a alínea b) do 
n.°  2, no caso de nenhuma dessas 
entidades corresponder a uma entidade a 
que o comerciante se tenha comprometido 
a recorrer em conformidade com o artigo 
10.° , n.°  1, da Diretiva …* e oferecendo 
informações acerca de outras vias de 
recurso, incluindo a possibilidade de 
contactar o comerciante como primeiro 
passo;
_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.°  2009/22/CE e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 49

Artigo 8. – n.º 2 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) 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 …*.
_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.°  2009/22/CE e a Diretiva 
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2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 50

Artigo 8. – n.º 3 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O seu regulamento ou, caso exista, 
uma ligação eletrónica ao mesmo;

Or. en

Alteração 51

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) Se necessário, a presença física 
obrigatória das partes ou dos seus 
representantes, se necessário;

Or. en

Alteração 52

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. Se as partes, no prazo de sete dias úteis 
a contar da data de receção do pedido da 
plataforma de ODR, não responderem à 
plataforma de ODR ou não chegarem a 
acordo em relação a uma entidade de RAL 
competente, abandona-se a queixa. O autor 
da queixa será contactado por um 
conselheiro do consumidor e informado de 
outras vias de recurso.
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Or. en

Alteração 53

Artigo 8. – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. 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].

5. A transmissão automática e imediata 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 …*.

_____________
* JO: Inserir número da Diretiva do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo e que altera o 
Regulamento (CE) n.°  2009/22/CE e a Diretiva 
2009/22/CE (Diretiva RAL).

Or. en

Alteração 54

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.

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

Or. en
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Alteração 55

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:

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

Or. en

Alteração 56

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;

 a) Concluir o procedimento de resolução
do litígio no prazo de 90 dias a contar da 
data de receção da queixa pela entidade 
de RAL. No caso de litígios complexos, a 
entidade de RAL pode prorrogar esse 
prazo;

Or. en

Alteração 57

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 esse prazo.

b) Comunicar sem demora o seguinte à 
plataforma de ODR:



PR\899153PT.doc 31/47 PE487.752v01-00

PT

Or. en

Alteração 58

Texto da Comissão Alteração

i) data de receção e objeto do litígio;

Or. en

Alteração 59

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii) qualquer pedido de informação 
adicional ou tradução dos documentos 
relevantes a fornecer pelas partes;

Or. en

Alteração 60

Artigo 9 – n.º 1 – alínea b – subalínea iii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

iii) data de conclusão e resultado do 
procedimento de resolução do litígio.

Or. en

Alteração 61

Artigo 9 – n.º 1 – alínea c – parte introdutória
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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 62

Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A plataforma de ODR deverá 
transmitir de imediato às partes do litígio 
e entidade de RAL competente as 
informações relevantes objeto da alínea 
b), n.°  1.

Or. en

Alteração 63

Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Caso a língua do processo de 
resolução do litígio seja a mesma do autor 
da queixa, a entidade de RAL pode optar 
por não avançar com o processo através 
da plataforma de ODR. Nesses casos, não 
se aplica o artigo 9.° , n.°  1-A.
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Or. en

Alteração 64

Artigo 10 

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para constituir e manter 
atualizada uma base de dados eletrónica na 
qual armazena as informações tratadas em 
conformidade com os artigos 5.º, n.º 3 e 
9.º, alínea c).

A Comissão deve tomar as medidas 
necessárias para constituir e manter 
atualizada uma base de dados eletrónica na 
qual armazena as informações tratadas em 
conformidade com os artigos 5.º, n.º 3 e 
9.º, n.°  1, alínea b).

Or. en

Alteração 65

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 essa 
informação 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 essa 
informação é igualmente concedido, para 
os fins referidos no artigo 6.º, n.º 3, aos 
conselheiros do consumidor, na medida 
do necessário.

Or. en

Alteração 66

Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão tem acesso às informações 
tratadas em conformidade com o artigo 9.º 
para assegurar o acompanhamento da 
utilização e do funcionamento da 
plataforma de ODR e para elaborar os 
relatórios referidos no artigo 17.º. Deve 
tratar os dados pessoais dos utilizadores da 
plataforma na medida em que tal seja 
necessário ao funcionamento e à 
manutenção da plataforma, 
designadamente para efeitos de controlo da 
utilização da plataforma por entidades de 
RAL e facilitadores de ODR.

2. A Comissão tem acesso às informações 
tratadas em conformidade com o artigo 9.º 
para assegurar o acompanhamento da 
utilização e do funcionamento da 
plataforma de ODR e para elaborar os 
relatórios referidos no artigo 17.º. Deve 
tratar os dados pessoais dos utilizadores da 
plataforma na medida em que tal seja 
necessário ao funcionamento e à 
manutenção da plataforma, 
designadamente para efeitos de controlo da 
utilização da plataforma por entidades de 
RAL e conselheiros do consumidor.

Or. en

Alteração 67

Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os dados pessoais referentes a um litígio 
só são conservados na base de dados 
referida no n.º 1 durante o período 
necessário à consecução dos fins para os 
quais foram recolhidos e para assegurar 
que os titulares dos dados possam aceder 
aos seus dados pessoais a fim de exercer os 
seus direitos. Estes dados são 
automaticamente apagados o mais tardar 
seis meses após a data de conclusão do 
litígio que foi transmitida à plataforma de 
ODR em conformidade com o artigo 9.º, 
n.º 1, alínea c), subalínea iii). O referido 
período de conservação aplica-se 
igualmente aos dados pessoais que constem 
de ficheiros nacionais RAL da entidade de 
RAL ou do facilitador de ODR que dirimiu 
o litígio em causa, exceto se as normas 
processuais aplicadas pela entidade de 
RAL que tratou do procedimento ou 
quaisquer disposições específicas do 

3. Os dados pessoais referentes a um litígio 
só são conservados na base de dados 
referida no n.º 1 durante o período 
necessário à consecução dos fins para os 
quais foram recolhidos e para assegurar 
que os titulares dos dados possam aceder 
aos seus dados pessoais a fim de exercer os 
seus direitos. Estes dados são 
automaticamente apagados o mais tardar 
seis meses após a data de conclusão do 
litígio que foi transmitida à plataforma de 
ODR em conformidade com o artigo 9.º, 
n.º 1, alínea c), subalínea iii). O referido 
período de conservação aplica-se 
igualmente aos dados pessoais que constem 
de ficheiros nacionais RAL da entidade de 
RAL ou do conselheiro do consumidor
que dirimiu o litígio em causa, exceto se as 
normas processuais aplicadas pela entidade 
de RAL que tratou do procedimento ou 
quaisquer disposições específicas do 
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direito nacional previrem um período de 
conservação mais alargado.

direito nacional previrem um período de 
conservação mais alargado.

Or. en

Alteração 68

Artigo 11 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Cada facilitador de ODR e cada 
entidade de RAL é considerado 
responsável pelo tratamento dos dados, na 
aceção do artigo 2.º, alínea d), da Diretiva 
95/46/CE, no que diz respeito às suas 
próprias atividades de tratamento de dados 
exercidas a título do presente regulamento 
e deve assegurar que essas atividades 
sejam conformes com as normas relativas à 
proteção de dados previstas na legislação 
nacional adotada nos termos da Diretiva 
95/46/CE. No que respeita às suas 
responsabilidades decorrentes do presente 
regulamento e ao tratamento dos dados 
pessoais envolvidos, a Comissão deve ser 
considerada como responsável pelo 
tratamento dos dados, na aceção do artigo 
2.º, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 
45/2001.

4. Cada conselheiro do consumidor e cada 
entidade de RAL é considerado 
responsável pelo tratamento dos dados, na 
aceção do artigo 2.º, alínea d), da Diretiva 
95/46/CE, no que diz respeito às suas 
próprias atividades de tratamento de dados 
exercidas a título do presente regulamento 
e deve assegurar que essas atividades 
sejam conformes com as normas relativas à 
proteção de dados previstas na legislação 
nacional adotada nos termos da Diretiva 
95/46/CE. No que respeita às suas 
responsabilidades decorrentes do presente 
regulamento e ao tratamento dos dados 
pessoais envolvidos, a Comissão deve ser 
considerada como responsável pelo 
tratamento dos dados, na aceção do artigo 
2.º, alínea d), do Regulamento (CE) n.º 
45/2001.

Or. en

Alteração 69

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 

1. Os conselheiros do consumidor e as 
entidades de RAL estão sujeitos às regras 
de sigilo profissional ou outras obrigações 
equivalentes em matéria de 
confidencialidade previstas pela legislação 
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nacional. nacional.

Or. en

Alteração 70

Artigo 12 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para garantir a segurança da informação 
tratada ao abrigo do presente regulamento, 
a Comissão deve tomar as medidas 
técnicas e organizativas adequadas, 
incluindo o controlo do acesso aos dados, 
um plano de segurança e um sistema de 
gestão de incidentes de segurança, em 
conformidade com o artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

2. Para garantir a segurança da informação 
tratada ao abrigo do presente regulamento, 
a Comissão deve tomar as medidas 
técnicas e organizativas adequadas, 
incluindo o controlo do acesso aos dados, 
um plano de segurança, avaliação do 
impacto na privacidade e um sistema de 
gestão de incidentes de segurança, em 
conformidade com o artigo 22.º do 
Regulamento (CE) n.º 45/2001.

Or. en

Alteração 71

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 

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

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 72

Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A informação dos consumidores 
prevista no presente artigo deverá ser 
agrupada no mesmo local onde se 
encontram os sítios Web dos 
comerciantes, a fim de permitir que os 
consumidores tenham uma perspetiva 
geral de todos os seus direitos a este 
respeito.

Or. en

Alteração 73

Artigo 15

Texto da Comissão Alteração

Atos de execução Suprimido
1. A Comissão é assistida por um comité, 
na aceção do Regulamento (UE) n.
182/2011.
2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 4.
do Regulamento (UE) n.  182/2011.
3. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o artigo 5.
do Regulamento (UE) n.  182/2011. Se for 
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necessário obter o parecer do comité por 
procedimento escrito, tal procedimento 
será encerrado sem resultados se, dentro 
do prazo fixado para a formulação do 
parecer do comité, o seu presidente assim 
o decidir ou a maioria dos membros do 
comité assim o requerer.

Or. en

Alteração 74

Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º, n.º 4 é concedida por um período 
indeterminado a partir de [o Serviço das 
Publicações deve inserir a data que consta 
do artigo 18.º, n.º 1 = data de entrada em 
vigor do presente regulamento].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido nos artigos 5.° , n.°  6, 6.° , n.° 5 e 
7.° , n.°  4 é concedido à Comissão por um 
período indeterminado a partir de ... * .

_____________
* JO: inserir a data de entrada em vigor do 
regulamento.

Or. en

Alteração 75

Artigo 16 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 7.º, n.º 4, pode ser revogada a 
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação dos 
poderes especificados nessa decisão. Entra 

3. A delegação de poder referida nos 
artigos 5.° , n.°  6, 6.° , n.°  5 e 7.º, n.º 4, 
pode ser revogada a qualquer momento 
pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. A decisão de revogação põe 
termo à delegação dos poderes 
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em vigor no dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou numa data posterior 
especificada na mesma. Essa decisão em 
nada prejudica a validade de eventuais atos 
delegados já em vigor.

especificados nessa decisão. Entra em 
vigor no dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior especificada na 
mesma. Essa decisão em nada prejudica a 
validade de eventuais atos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alteração 76

Anexo – Título

Texto da Comissão Alteração

Informações a incluir no formulário 
eletrónico de queixa

Modelo do formulário eletrónico de queixa

Or. en

Alteração 77

Anexo – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 78

Anexo – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

Qualidade da parte requerida (consumidor 
ou comerciante);

(2) Nome, endereço de correio eletrónico 
e endereço geográfico do consumidor;
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Or. en

Alteração 79

Anexo – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) Nome, endereço, endereço de correio 
eletrónico, endereço geográfico e sítio 
Web do comerciante;

Or. en

Alteração 80

Anexo – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

Qualidade da parte requerida 
(consumidor ou comerciante);

(4) Tipo de bens ou serviços cuja venda ou
prestação é objeto da queixa;
(*) a escolher de uma lista suspensa

Or. en

Alteração 81

Anexo – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Tipo de bens ou serviços cuja venda ou 
prestação é objeto da queixa;

Língua do consumidor**

(**) possibilidade de escolha mais de uma 
língua da lista suspensa

Or. en
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Alteração 82

Anexo – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

Motivos da queixa; (6) Método de comunicação utilizado para 
a oferta de bens ou serviços e para a 
encomenda*;

Or. en

Alteração 83

Anexo – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Lugar de residência no momento da 
encomenda dos bens ou serviços;

(7) Local em que se situa a sucursal, 
agência ou qualquer outro 
estabelecimento, se a oferta do 
comerciante ou a entrega dos bens ou 
serviços ou a sua suposta entrega resultar 
da exploração de uma sucursal, de uma 
agência ou de qualquer outro 
estabelecimento;

Or. en

Alteração 84

Anexo – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

Método de comunicação utilizado para a 
oferta de bens ou serviços e para a 
encomenda;

Língua do contrato ou, caso seja 
desconhecida, a língua utilizada no sítio 
Web;

Or. en
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Alteração 85

Anexo – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

Local em que se situa a sucursal, agência 
ou qualquer outro estabelecimento, se a 
oferta do comerciante ou a entrega dos 
bens ou serviços ou a sua suposta entrega 
resultar da exploração de uma sucursal, 
de uma agência ou de qualquer outro 
estabelecimento;

Entidades de RAL que o comerciante se 
compromete a utilizar [caso sejam 
conhecidas].

Or. en

Alteração 86
Proposta de regulamento
Anexo – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

Língua do contrato; (10) Motivos da queixa [Descrição da 
queixa, até 100 palavras]

Or. en

Alteração 87
Proposta de regulamento
Anexo – ponto 11

Texto da Comissão Alteração

(11) As entidades de RAL a que o 
comerciante se comprometa a 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], se forem 
conhecidas.

Anexos
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Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

O projeto de proposta da Comissão visa a instituição de uma plataforma europeia de resolução 
de litígios em linha ("plataforma de ODR"). Este mecanismo assume a forma de um sítio Web 
interativo com um ponto de entrada único para os consumidores e comerciantes que 
pretendam resolver extrajudicialmente determinados litígios, como litígios que ocorram no 
âmbito da venda de bens ou prestação de serviços transnacionais por um comerciante 
estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-Membro. A 
utilização da plataforma é gratuita, podendo ser consultada em todas as línguas oficiais da 
UE.
A proposta deve ser avaliada conjuntamente com o projeto de proposta de uma diretiva 
relativa à resolução alternativa de litígios de consumo ("Diretiva RAL"). Este projeto de 
diretiva visa promover os recursos para os consumidores, assegurando que todas as suas 
queixas podem ser apresentadas a uma entidade de RAL (por ex., um árbitro, conciliador, 
provedor ou comissão de reclamações) para que seja encontrada uma resolução extrajudicial. 

A plataforma de ODR vai poder identificar uma entidade de RAL competente que se 
enquadre na Diretiva RAL e comunicar às partes as informações essenciais acerca dessa 
entidade (honorários, língua(s) do processo, natureza vinculativa/não vinculativa do resultado 
do processo, etc. Depois de as partes acordarem a que entidade de RAL recorrer, a plataforma 
irá transmitir automaticamente a queixa a essa entidade de RAL, que irá procurar solucionar o 
litígio no prazo de 30 dias, aplicando o seu próprio Regimento. Presume-se que o comerciante 
terá concordado recorrer a uma entidade de RAL caso, em conformidade com o disposto na 
Diretiva RAL relativamente à informação do consumidor, este tenha concordado recorrer à 
referida entidade de RAL no seu sítio Web. 
A plataforma irá possibilitar às partes e à entidade de RAL conduzir o processo de resolução 
de litígios em linha. Irá ser implementada uma «rede de facilitadores de ODR» para apoiar a 
resolução dos litígios que irão ser transmitidos através da plataforma de ODR.

Âmbito do regulamento

A relatora apoia o princípio fundamental de disponibilizar sistemas de RAL voluntários em 
todos os setores económicos a fim de facilitar os recursos por parte dos consumidores. 

A relatora saúda o facto de o projeto de regulamento se aplicar às queixas apresentadas não só 
pelos consumidores mas também pelos comerciantes. Apesar de a relatora concordar que em 
termos puramente estatísticos a maioria das queixas irão ser apresentadas por consumidores é 
importante que o mecanismo esteja também disponível para receber queixas de comerciantes, 
por exemplo, nos casos de não-pagamento ou recusa em aceitar os bens entregues. Este facto 
é ainda mais importante à luz da natureza voluntária do sistema de RAL estabelecido pelo 
projeto de diretiva, sendo, portanto, essencial que a legislação preveja incentivos para que os 
comerciantes se comprometam com o RAL.   

Todavia, a relatora deplora o facto de a proposta de regulamento apenas se aplicar a litígios 
resultantes da venda de bens e da prestação de serviços transfronteiriços em linha por parte de 
um comerciante estabelecido num Estado-Membro a um consumidor residente noutro Estado-
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Membro. 
A relatora incentiva os deputados a procurar uma solução mais ambiciosa do que aquela 
contida do projeto de regulamento e propõe que o seu âmbito seja alargado a fim de incluir 
litígios domésticos em linha, atendendo a que é frequentemente difícil para os consumidores 
aferir se estão a adquirir produtos e serviços transfronteiriços ao realizar uma transação em 
linha.
Além disso, uma vez que a economia da Internet é impulsionada pelo chamado efeito de rede 
(ou seja, quanto mais vezes é usada uma ferramenta como o Google ou o Facebook, mais 
vantajosa esta se torna para os seus utilizadores); quanto maior o número de litígios 
apresentados pelos utilizadores à plataforma de ODR, maior o incentivo para que as entidades 
de RAL e os comerciantes cooperem com ela, criando um "ciclo vicioso" que irá beneficiar os 
consumidores, promover o comércio eletrónico e melhorar o funcionamento do mercado 
interno a retalho. Considerando que os custos fixos de criação da plataforma irão manter-se os 
mesmos independentemente do seu âmbito, esta «melhoria da rede» não irá refletir-se num 
aumento significativo dos custos totais de manutenção de uma plataforma alargada.  

Papel dos facilitadores

A relatora destaca que o papel da rede de facilitadores de ODR (que a relatora pretende 
renomear de "conselheiros do consumidor") é bastante limitado no projeto de regulamento. 
Pretende-se que estes conselheiros do consumidor de ODR intervenham apenas em «último 
recurso» para informar os consumidores acerca de outras vias de recurso quando não é 
possível resolver um litígio através da plataforma. Irão também, apenas mediante pedido, 
facilitar a comunicação entre as partes e a entidade de RAL competente. Além disso, irão 
elaborar um relatório anual de atividade relativo ao funcionamento da plataforma.

Esta é uma consequência direta de uma contradição inerente ao projeto de regulamento: que a 
plataforma vá ser um mecanismo informático gerido pela Comissão Europeia a partir de 
Bruxelas, mas que os facilitadores estejam sedeados nos Estados-Membros. 

A relatora apela a um papel mais significativo dos conselheiros do consumidor, para que 
possam ser contactados pelos autores das queixas, a qualquer momento, durante o processo de 
resolução da sua queixa. Estes devem estar associados de perto ao funcionamento da 
plataforma e estar disponíveis para acompanhar de perto os consumidores a partir do 
momento em que o formulário é preenchido. Os conselheiros do consumidor irão ajudar as 
partes a escolher uma entidade de RAL caso seja identificada mais de uma pela plataforma de 
ODR. Podem também ajudar a resolver problemas de língua ou tradução caso o litígio seja de 
natureza transfronteiriça.

Papel dos Centros Europeus do Consumidor

O projeto de regulamento prevê que os Estados-Membros possam transferir a 
responsabilidade pelas tarefas atribuídas aos facilitadores à rede de Centros Europeus do 
Consumidor, associações do consumidor ou qualquer outro organismo. A relatora chama a 
atenção para o facto de os CEC serem mencionados na Decisão do Parlamento Europeu e do 
Conselho 1926/2006 que institui o programa de política dos consumidores (2007-2013) e que 
estes já prestam informações e assistência aos consumidores, ajudando-os a exercer os seus 
direitos e a obter acesso a uma resolução apropriada para os seus litígios.
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Tendo isto por base, parece apropriado alterar o projeto de regulamento para instituir que os 
conselheiros do consumidor irão basear-se nos CEC. Este reforço do papel dos CEC irá ser 
bastante útil para criar um "balcão único" para todas as questões dos cidadãos da União. Para 
que tal seja alcançado, a vossa Relatora propõe que o ODR seja implementado no portal "A 
sua Europa" gerido pela Comissão Europeia, que oferece ajuda e conselhos práticos em 
matéria dos direitos dos cidadãos da UE. 

Prazos

A relatora relembra o velho ditado segundo o qual «Justiça Adiada é Justiça Negada» e 
destaca que as disposições relativas ao tratamento e transmissão de queixas não definem 
quaisquer prazos para o período de tempo decorrido entre o preenchimento do formulário na 
plataforma de ODR e a apresentação da queixa pela plataforma à entidade de RAL 
competente ou, na ausência de um acordo entre o consumidor e o comerciante para submeter 
a questão, o momento a partir do qual será abandonado o procedimento. Por conseguinte, é 
proposto o limite de sete dias úteis para o tratamento da queixa pela plataforma. Esta proposta 
de Alteração é acompanhada de outras alterações para clarificar e dinamizar o fluxo de 
trabalho da plataforma de ODR. 

Assim, a relatora considera que o período de tempo máximo de 30 dias para resolução de 
litígios por uma entidade de RAL deve ser alterado. Em vez disso, propõe que o prazo para a 
resolução de um litígio seja prorrogado para 90 dias, em conformidade com o disposto na 
diretiva RAL. Este prazo tem início após a receção do litígio pela entidade de RAL.

Proteção de dados

A relatora recorda o parecer da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados e regista com 
satisfação o facto dos princípios de proteção de dados terem sido incluídos na redação, em 
particular no que diz respeito à finalidade e limitação do acesso, à limitação do período de 
retenção e às medidas de segurança que constam do artigo 11.° . Além disso, a relatora propõe 
a partilha dos dados com os conselheiros do consumidor apenas em função das necessidades 
de informação e que a Comissão avalie o seu impacto na privacidade. 

Atos de execução e atos delegados

A relatora considera que a Comissão necessita de algum espaço de manobra para criar este 
novo instrumento e para a sua implementação prática.

Contudo, a fim de assegurar que o Parlamento Europeu cumpre o seu papel de supervisão em 
benefícios dos consumidores, propõe que os poderes executivos solicitados pela Comissão 
relativamente às (i) funções da plataforma, (ii) modalidade de cooperação entre facilitadores 
de ODR e (iii) modalidade de formulário eletrónico de queixa sejam substituídos por atos 
delegados.

A relatora manifesta preocupação acerca da capacidade de tradução da plataforma de ODR e 
pretende assegurar que esta funciona corretamente em qualquer combinação linguística. 
Pretende igualmente assegurar que a ligação entre os consumidores e a plataforma (ou seja, o 
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formulário eletrónico) é fácil de utilizar pelos consumidores. A melhor forma de atingir estes 
objetivos é assegurando que o Parlamento mantém um direito de veto em relação às propostas 
da Comissão a este respeito.


