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SUGESTÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 
proposta de resolução que aprovar:

1. Congratula-se com o trabalho da Comissão para uma abordagem europeia coerente em 
matéria de recurso colectivo (RC); solicita à Comissão que preste particular atenção à 
protecção dos consumidores e das PME;

2. Salienta a necessidade de combinar um RC efectivo com um sistema forte de garantia da 
certeza jurídica e de salvaguarda contra a litigação abusiva; solicita à Comissão que se 
inspire na experiência dos Estados-Membros em matéria de RC ao escolher os 
dispositivos de salvaguarda; considera que estes últimos devem incluir:

– critérios que limitem os organismos que podem organizar RC aos que têm interesse 
activo na acção de recurso,

– regras de admissibilidade, incluindo uma decisão de admissibilidade antes de proceder 
a uma audição completa,

– garantias de reembolso aos queixosos de quaisquer custos processuais incorridos 
(princípio de que quem perde é que paga),

– regras de jurisdição para evitar o “forum shopping” (procura da jurisdição mais 
favorável),

– limites para os honorários de representação;

3. Salienta que todas as medidas de carácter vinculativo constantes numa proposta legislativa
devem essencialmente ter por base normas mínimas, posto que os Estados-Membros têm, 
de acordo com o princípio da proporcionalidade, o direito de decidir sobre medidas 
adicionais; solicita à Comissão que, não obstante, emita orientações facultativas 
destinadas aos Estados-Membros;

4. Salienta que, sublinhando embora que todas as queixas em acções de RC devem ser 
tratadas igualmente pela legislação, independentemente da nacionalidade ou origem, e que 
a jurisprudência deve ser reconhecida e aplicável no conjunto da UE, qualquer decisão de 
indemnização deve basear-se na legislação do Estado-Membro em que o recurso judicial é 
apresentado, sem prejuízo das normas mínimas estabelecidas na directiva;

5. Salienta que toda a participação das partes lesadas deve ser sujeita à sua opção por
participar; salienta que toda a acção, se declarada admissível, deve ser precedida por uma 
campanha de informação pública abrangente;

6. Solicita aos Estados-Membros que informem os consumidores sobre os mecanismos 
alternativos de resolução de litígios (MARL) enquanto opção mais rápida e menos 
onerosa à interposição de acções de RC; salienta, porém, que os MARL não devem ser 
obrigatórios e que qualquer disposição contratual para tal efeito deverá ser considerada 
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nula em caso de violação da legislação da União.


