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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O interesse da RAL reside no problema fulcral de acesso à justiça que os cidadãos europeus 
enfrentam, em particular os consumidores, devido aos procedimentos judiciais morosos e 
onerosos.

Recentemente, o Parlamento Europeu expressou o seu parecer sobre esta questão na sua 
Resolução, de 25 de outubro de 2011, relativa aos modos alternativos de resolução de litígios 
em matéria civil, comercial e de família (2011/2117 (INI))1, considerando que as medidas 
legislativas adotadas a nível da UE irão facilitar a implementação da RAL e incentivar as 
pessoas singulares e coletivas a usá-la, e convidando a Comissão a apresentar uma proposta 
legislativa sobre o recurso a modos alternativos de resolução de litígios em questões do 
consumidor no seio da UE.

O objetivo da Diretiva que a Comissão acaba de propor consiste em eliminar lacunas na 
cobertura da RAL e assegurar que a resolução extrajudicial de litígios de qualidade existe para 
tratar de disputas contratuais entre consumidores e empresas. A proposta de diretiva refere 
princípios gerais que todas as entidades de RAL terão de respeitar, incluindo qualificações 
adequadas, imparcialidade, transparência, eficácia e equidade. É proposto que a garantia do 
cumprimento destes princípios seja monitorizada por autoridades nacionais. Além disso, ao 
abrigo da proposta, caberá os comerciantes prestar informações relevantes e completas aos 
consumidores sobre as entidades de RAL pertinentes que se encontram disponíveis.

O relator do parecer saúda a proposta da Comissão no contexto dos esforços envidados para 
melhorar o funcionamento do mercado interno e reforçar as vias de recurso à disposição dos 
consumidores. Contudo, considera que a proposta da Comissão poderá ser melhorada em 
determinados domínios, tendo, por isso, proposto soluções no projeto de parecer. Estas são as 
seguintes:

A questão sobre se a RAL deve ser obrigatória para as empresas em particular, tornando a sua 
participação na entidade de RAL obrigatória ou o resultado da entidade de RAL vinculativo 
para as mesmas, é complexa. Por um lado, existe o argumento de que os sistemas obrigatórios 
aumentam a confiança do consumidor, uma vez que, caso surja algum problema, este pode 
apoiar-se neles com segurança. Por outro lado, a obrigatoriedade da RAL suscita questões 
graves relacionadas com os direitos fundamentais das partes ao acesso à justiça e o direito à 
ação (artigo 47.º da Carta dos Direitos Fundamentais), e contraria a natureza voluntária e 
flexível que define a RAL e constitui o cerne da sua particular utilidade. Por conseguinte, o 
relator do parecer segue a orientação determinada pela Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 2008, relativa a certos aspetos da mediação em 
matéria civil e comercial2, ou seja, a RAL não adquire um caráter obrigatório, mas os 
Estados-Membros devem ser responsáveis pela criação de incentivos ou imposição de 
sanções, cabendo aos tribunais, por seu turno, prestar informações no sentido de incentivar a 
sua utilização. No que respeita a qualquer efeito vinculativo do resultado da RAL, é proposto 
que as partes sejam informadas, sendo solicitado o seu consentimento na matéria.

                                               
1P7_TA(2011)0449.
2 L 136 de 24.5.2008, p. 3.
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– A Diretiva não deverá ser aplicável a queixas apresentadas por comerciantes contra 
consumidores, uma vez que a RAL foi concebida como um instrumento de via de recurso para 
os consumidores, que visa erradicar os desequilíbrios existentes entre comerciantes e 
consumidores e facilitar o acesso dos últimos às vias de recurso. É óbvio que isto não se 
aplica às queixas apresentados por comerciantes da mesma forma.

– A fim de estabelecer salvaguardas no sentido de evitar a apresentação de processos 
irrelevantes a entidades de RAL, deve ser instituído um requisito que determine que seja 
encontrada uma solução amigável antes da apresentação de um dado litígio a uma entidade de 
RAL. Os Estados-Membros deveriam também estar em condições de definir limites mínimos 
para o valor da ação de molde a evitar o tratamento de processos cuja ação é 
desproporcionadamente inferior ao custo real do procedimento de RAL.

– Regra geral, os princípios associados aos procedimentos de RAL devem ser explicitados de 
uma forma mais exaustiva e completa, com base na Diretiva 2008/52/CE, no Código de 
Conduta Europeu para Mediadores e nas recomendações da Comissão, de 30 de março de 
1998, relativa aos princípios aplicáveis aos organismos responsáveis pela resolução 
extrajudicial dos litígios de consumo1 e, de 4 de abril de 2001, relativa aos princípios 
aplicáveis aos organismos extrajudiciais envolvidos na resolução consensual de litígios do
consumidor2. Como tal, é proposta a inclusão de disposições concretas na Diretiva, em 
particular no que se refere aos princípios de independência, legalidade e confidencialidade.

– A formação de pessoas singulares envolvidas nos procedimentos de RAL é de vital 
importância, até mesmo para assegurar a confiança nos procedimentos de RAL e respetivos 
resultados, devendo esta ser garantida conjuntamente pela Comissão e pelos 
Estados-Membros.

– Os procedimentos de RAL não devem impedir o acesso das partes a procedimentos judiciais 
normais através da aplicação de prazos de prescrição e caducidade. Consequentemente, a 
Diretiva deveria, em paralelo com a respetiva disposição que figura na Diretiva 2008/52/CE 
(artigo 8.º), prever, em termos gerais, um efeito suspensivo para a RAL relativamente aos 
prazos de prescrição e caducidade.

ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no 
seu relatório:

Alteração 1

                                               
1 JO L 115, de 17.4.1998, p.31.
2 JO L 109, de 19.4.2001, p.56.
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Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A resolução alternativa de litígios 
proporciona uma solução extrajudicial 
simples, rápida e pouco onerosa para 
resolver litígios entre consumidores e 
comerciantes. Contudo, a resolução 
alternativa de litígios não está ainda 
suficientemente desenvolvida na União 
Europeia. Para além do mais, os 
procedimentos de RAL não estão, 
atualmente, disponíveis em todos os 
Estados-Membros e setores empresariais e 
os níveis de qualidade e as normas ainda 
variam dentro da União. Para que os 
consumidores possam explorar plenamente 
as suas potencialidades, é necessário que 
exista a possibilidade de resolução 
alternativa de todos os tipos de litígios de 
consumo, que a qualidade dos 
procedimentos de RAL seja homogénea e 
que os consumidores e os comerciantes 
tenham deles conhecimento. É igualmente 
necessário que as entidades de RAL sejam 
eficazes no tratamento de litígios 
transfronteiriços.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) Os Estados-Membros cuja 
legislação nacional vá para além dos 
requisitos de base da diretiva sobre 
mediação parecem ter conseguido 
importantes resultados na promoção do 
tratamento extrajudicial de litígios em 
questões civis e comerciais; Os resultados 
alcançados, em especial em Itália, 
Bulgária e Roménia, demonstram que a 
mediação pode contribuir para uma 
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resolução conveniente e rápida, sem 
recurso aos tribunais, através de 
processos que são concebidos para as 
necessidades das partes e de proteger os 
consumidores.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) O desenvolvimento na União Europeia 
de um sistema de resolução alternativa de 
litígios que funcione com eficácia é 
necessário para reforçar a confiança dos 
consumidores no mercado interno, 
nomeadamente no domínio do comércio 
eletrónico. Esse processo deve apoiar-se 
nos procedimentos de RAL existentes nos 
Estados-Membros e respeitar as respetivas 
tradições jurídicas. A implantação dos 
procedimentos de RAL pode igualmente 
revelar-se importante nos Estados em que 
existe uma acumulação significativa de 
processos pendentes nos tribunais, não 
permitindo aos cidadãos da União 
Europeia o direito a um processo justo em 
prazos razoáveis; 

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

ou a queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores; não 
deverá, no entanto, impedir os 
Estados-Membros de aprovar ou manter 
em vigor disposições em matéria de 
procedimentos de resolução extrajudicial 
desse tipo de litígios. 

Justificação

A RAL foi concebida como um instrumento de via de recurso para os consumidores, que visa 
erradicar os desequilíbrios existentes entre comerciantes que têm uma maior capacidade 
para arcar com perdas financeiras consideráveis e os consumidores que, de outra forma, não 
procurariam vias de recurso perante um tribunal devido ao custo financeiro, o qual, em 
alguns casos, pode ser superior à ação em si.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A Diretiva 2008/52/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 21 de maio de 
2008, relativa a certos aspetos da 
mediação em matéria civil e comercial, já 
define um quadro para sistemas de 
mediação a nível da União, especialmente 
para litígios transfronteiriços, sem obstar 
à sua aplicação a sistemas de mediação 
internos. Esta diretiva complementa esse 
sistema no atinente a outros 
procedimentos de resolução alternativa de 
litígios. 

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) As pessoas singulares responsáveis 
pela resolução alternativa de litígios só 
devem ser consideradas imparciais se não 
puderem ser sujeitas a pressões suscetíveis 
de influenciar a sua atitude em relação ao 
litígio. É particularmente importante 
garantir a ausência de tais pressões nos 
casos em que as entidades de RAL sejam 
financiadas por uma das partes no litígio ou 
por uma organização de que uma das partes 
seja membro. A fim de assegurar a 
ausência de conflitos de interesse, as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios devem 
divulgar as circunstâncias suscetíveis de 
prejudicar a sua independência ou dar 
azo a um conflito de interesse. Devem 
aplicar-se requisitos específicos a pessoas 
exclusivamente empregadas pelo 
comerciante ou por uma organização 
profissional ou associação comercial de 
que o comerciante seja membro, devendo 
ser regularmente monitorizados pelas 
autoridades competentes.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

É essencial para o sucesso da RAL, 
sobretudo em termos da garantia da 
confiança necessária nos procedimentos 
RAL, que as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução alternativa de 
litígios possuam as competências 
necessárias. Nesse sentido, devem ser 
ministradas ações de formação 
específicas, contando com a cooperação 
entre os Estados-Membros e a Comissão.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apesar de as soluções elaboradas pelas 
entidades de RAL e o resultado dos 
procedimentos RAL, além das normas 
jurídicas, poderem também ser 
fundamentadas na equidade e em códigos 
de conduta, esta flexibilidade não deve 
levar a uma redução do nível de proteção 
dos consumidores em comparação com a 
proteção de que beneficiariam os 
consumidores através da aplicação da lei 
pelos tribunais. Assim, a presente diretiva 
deve estabelecer o princípio da legalidade 
aplicável aos procedimentos de RAL, 
através do qual a entidade de RAL impõe 
uma solução vinculativa para o 
consumidor, incluindo os efetuados por 
pessoas singulares empregadas 
exclusivamente pelo comerciante ou por 
organizações profissionais ou associações 
comerciais de que o comerciante seja 
membro. Em particular, os Estados-
Membros devem assegurar que os 
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consumidores não sejam privados da 
proteção que lhes asseguram as 
disposições obrigatórias da legislação do 
Estado em cujo território o órgão esteja 
estabelecido. Tratando-se de litígios 
transfronteiriços, os Estados-Membros 
devem assegurar que os consumidores 
não sejam privados da proteção que lhe 
asseguram as disposições obrigatórias 
aplicáveis segundo o direito do Estado-
Membro no qual tenham residência 
habitual, nos casos previstos no artigo 6.º 
do Regulamento (CE) n.º 593/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 
de junho de 2008, sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I)1.
_____________
1 JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 19 

Texto da Comissão Alteração

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

(19) Os procedimentos de RAL devem ser 
eficazes. Devem prever uma tramitação 
rápida e simples cuja duração não exceda, 
de um modo geral, 90 dias  a contar da 
data de notificação das partes da 
apresentação de uma queixa. A entidade 
de RAL deve notificar a queixa às partes 
depois de receber todos os documentos 
necessários para efetuar o procedimento 
de RAL. A entidade de RAL deve poder 
prorrogar este período quando os litígios 
forem de natureza complexa ou altamente 
técnica As partes devem ser informadas 
da prorrogação, bem como da previsão
aproximada da data de conclusão do 
litígio. 
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A fim de assegurar a sua eficiência, é 
necessário definir disposições que 
garantam que as entidades de RAL tratem 
apenas de processos relevantes. Será, por 
isso, exigido que todos os consumidores 
tentem encontrar, juntamente com o 
comerciante, uma solução amigável para 
o litígio, antes da sua apresentação a uma 
entidade de RAL. Esses procedimentos 
internos para o tratamento das 
reclamações podem constituir um meio 
eficaz de resolução dos litígios de 
consumo numa fase inicial. Para este 
efeito, os Estados-Membros devem ser 
autorizados a manter ou a introduzir 
disposições nacionais relativas aos 
procedimentos respeitantes aos 
procedimentos internos em matéria de 
queixas. Devem ainda poder permitir às 
entidades RAL exigir provas de que essa 
tentativa foi feita e considerar a queixa 
inadmissível se o consumidor não 
apresentar a dita prova. Os 
Estados-Membros deveriam também estar 
em condições de definir limites mínimos 
para o valor da ação de molde a evitar o 
tratamento de processos cuja ação é 
desproporcionadamente inferior ao custo 
real do procedimento de RAL.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de estar em conformidade com o 
princípio reconhecido da liberdade, o 
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resultado dos procedimentos de RAL não 
deve ser vinculativo para as partes, salvo 
se forem informadas antes do início do 
procedimento sobre a natureza 
vinculativa do resultado e declararem 
explicitamente o seu consentimento. 
Quando as regras nacionais previrem que 
as soluções são vinculativas para o 
comerciante, só ao consumidor se deve 
exigir que dê explicitamente o seu 
consentimento. 

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A confidencialidade nos procedimentos de 
RAL é importante e a presente Diretiva 
deverá, por conseguinte, prever um grau 
mínimo de compatibilidade das normas 
processuais civis no que respeita à forma 
de proteger a confidencialidade dos 
procedimentos de RAL em subsequentes 
processos judiciais ou de arbitragem em 
matéria civil e comercial.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 21-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A fim de incentivar as partes a recorrerem 
à RAL, os Estados-Membros deverão 
assegurar que as suas regras relativas aos 
prazos de prescrição e caducidade não 
impedem as partes de recorrer ao tribunal 
ou à arbitragem se a sua tentativa de 
encontrar uma solução através da RAL 
for infrutífera. Os Estados-Membros 
deverão assegurar que este resultado seja 
alcançado, apesar de a presente Diretiva 
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não harmonizar as regras nacionais 
relativas aos prazos de prescrição e 
caducidade. Não deverão ser afetadas 
pela presente diretiva as disposições 
relativas aos prazos de prescrição e 
caducidade em acordos internacionais, tal 
como aplicadas nos Estados-Membros, 
por exemplo no domínio do direito dos 
transportes.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 23 

Texto da Comissão Alteração

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

(23) A presente diretiva não impõe a 
obrigatoriedade de participação dos 
comerciantes em procedimentos de RAL 
nem que os resultados de tais 
procedimentos lhes sejam vinculativos, 
quando um consumidor tiver apresentado 
uma queixa contra eles. Todavia, a fim de 
assegurar que os consumidores tenham 
acesso a remédios e que não sejam 
forçados a desistir da sua pretensão, os 
comerciantes deverão ser encorajados, na 
medida do possível, a participar em 
procedimentos RAL Por conseguinte, a 
presente diretiva aplica-se sem prejuízo de 
eventuais regras nacionais que tornem 
obrigatória ou sujeita a incentivos e 
sanções a participação dos comerciantes 
nesses procedimentos ou vinculativos os 
seus resultados para os comerciantes, desde 
que tal legislação não impeça as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial, tal como garantido no 
artigo 47. ° da Carta dos Direitos 
Fundamentais da União Europeia. 

Alteração 16
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Proposta de diretiva
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para melhorar a cobertura de RAL no 
território da UE, deve-se encorajar o 
desenvolvimento de entidades de RAL
pan-europeias. Para efeitos da presente 
diretiva, uma entidade de RAL deve ser 
considerada como pan-europeia se for 
comum a dois ou mais Estados-Membros, 
ou se for criada por uma associação de 
cúpula europeia. Tais entidades poderão 
ser criadas ao abrigo da legislação 
europeia, por exemplo, como 
agrupamentos europeus de interesse 
económico.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Considerando 27 

Texto da Comissão Alteração

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

(27) A fim de assegurar o funcionamento 
adequado e eficaz das entidades de RAL, 
estas devem ser acompanhadas de perto. 
Para isso, os Estados-Membros devem 
designar uma autoridade competente. 
Uma vez que, no caso da RAL setorial, 
pode ser difícil confiar as tarefas de 
monitorização a apenas uma autoridade, 
os Estados-Membros, neste caso, devem 
estar habilitados a designar uma 
autoridade competente para cada setor. A 
Comissão e as autoridades competentes ao 
abrigo da presente diretiva devem publicar 
e atualizar a lista das entidades de RAL 
que estejam em conformidade com o 
disposto na presente diretiva. Os 
Estados-Membros devem garantir que as 
entidades de RAL, associações de 
consumidores, associações empresariais e a 
rede de Centros Europeus do Consumidor 
publiquem também essa lista. Além disso, 
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prestar essas informações, recorrendo para 
tal à Recomendação da Comissão 
2010/304/UE relativa à utilização de uma 
metodologia harmonizada para classificar e 
comunicar queixas e pedidos de 
informação dos consumidores. 

as autoridades competentes devem publicar 
relatórios regulares sobre o 
desenvolvimento e o funcionamento das 
entidades de RAL. As entidades de RAL 
devem comunicar às autoridades 
competentes informações específicas nas 
quais devem basear-se esses relatórios. Os 
Estados-Membros devem incentivar as 
entidades de RAL a prestar essas 
informações, recorrendo para tal à 
Recomendação da Comissão 2010/304/UE 
relativa à utilização de uma metodologia 
harmonizada para classificar e comunicar 
queixas e pedidos de informação dos 
consumidores. 

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
A RAL foi concebida como um instrumento de via de recurso para os consumidores, que visa 
erradicar os desequilíbrios existentes entre comerciantes que têm uma maior capacidade 
para arcar com perdas financeiras consideráveis e os consumidores que, de outra forma, não 
procurariam vias de recurso perante um tribunal devido ao custo financeiro, o qual, em 
alguns casos, pode ser superior à ação em si.
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Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente diretiva aplica-se aos 
procedimentos de resolução extrajudicial 
de litígios contratuais decorrentes da venda 
de bens ou da prestação de serviços por um 
comerciante estabelecido na União a um 
consumidor residente na União, através da 
intervenção de uma entidade de RAL.

Justificação
A definição de RAL deve ser claramente estabelecida no artigo 4.º em «Definições».

Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Justificação
Algumas entidades de RAL internas trabalham muito bem e são bem conhecidas pelos 
consumidores, que parecem estar satisfeitos com o seu funcionamento e os seus resultados. 
Enquanto estas entidades internas cumprirem os mesmos critérios de qualidade, 
nomeadamente a imparcialidade, a transparência, a eficácia e a equidade, não se registará 
nenhuma discriminação entre entidades internas e terceiros.

Alteração 21
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As queixas apresentadas por 
comerciantes contra consumidores.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea d-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(d-A) «Procedimento de resolução 
alternativa de litígios» remete para um 
procedimento de resolução extrajudicial 
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;

Justificação
Clarificação necessária para estabelecer claramente o objeto e âmbito da diretiva.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea f) – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

– se for operada por uma pessoa coletiva 
ou associação de pessoas singulares ou 
coletivas, no local em que a pessoa coletiva 
ou associação de pessoas singulares e 
coletivas exerce atividades de resolução 
alternativa de litígios ou tem a sua sede 
social;

– se for operada por uma pessoa coletiva 
ou associação de pessoas singulares ou 
coletivas, designadamente sob a forma de 
órgão colegial, tal como mencionado no 
artigo 6.º, n.º 2, no local em que a pessoa 
coletiva ou associação de pessoas 
singulares e coletivas exerce atividades de 
resolução alternativa de litígios ou tem a 
sua sede social;



PE486.223v02-00 18/38 AD\905641PT.doc

PT

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Mantêm um sítio Web atualizado que 
permita às partes obter informações sobre 
procedimentos RAL e a apresentação de 
uma queixa em linha, sendo que esse sítio 
Web deve dispor de uma ligação 
funcional à plataforma europeia de 
resolução de litígios em linha de acordo 
como o Regulamento (UE) n.º [...]/2012 
do Parlamento Europeu e do Conselho de 
[...] [relativo à resolução de litígios de 
consumo em linha];

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Recurso a procedimentos de RAL

1. O tribunal perante o qual for interposta 
uma ação pode, quando tal se revelar 
adequado e tendo em conta todas as 
circunstâncias do processo, convidar as 
partes a recorrerem à RAL para 
resolverem o litígio. O tribunal pode 
também convidar as partes a assistir a 
uma sessão de informação sobre a 
utilização dos procedimentos de RAL caso 
essas sessões sejam realizadas e de fácil 
acesso, e informar as partes sobre a 
plataforma ODR estabelecida nos termos 
do Regulamento (CE) n.º [Serviço das 
Publicações: inserir o número de 
referência] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de [Serviço das Publicações, 
inserir a data de adoção], relativo à 



AD\905641PT.doc 19/38 PE486.223v02-00

PT

resolução de litígios de consumo em linha 
(Regulamento ODR).
2. A presente diretiva não prejudica a 
legislação nacional que torne a RAL 
obrigatória ou sujeita a incentivos ou 
sanções, quer antes, quer depois do início 
do processo judicial, desde que tal 
legislação não impeça as partes de 
exercerem o seu direito de acesso ao 
sistema judicial.

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título e n.º 1 a n.º 1 - E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Competências e imparcialidade Competências, independência e 
imparcialidade

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

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

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

(a) Possuem os conhecimentos e as 
competências e a experiência necessários 
na área da resolução alternativa ou judicial
de litígios ou da resolução judicial de 
litígios de consumo, bem como um 
conhecimento da lei; 

(b) Não são suscetíveis de ser destituídos 
das suas funções sem motivo válido;

(b) Serem mandatados por um período 
determinado e não poderem ser destituídos 
das suas funções sem motivo válido;

(c) Não têm qualquer conflito de interesses 
com nenhuma das partes em litígio.

(c) Não têm qualquer conflito de interesses 
com nenhuma das partes em litígio.

1-A. Para efeitos do n.º 1, alínea a), os 
Estados-Membros devem assegurar a 
disponibilidade das ações de formação 
específicas para pessoas singulares 
encarregadas da resolução alternativa de 
litígios. A Comissão assiste os 
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Estados-Membros no desenvolvimento 
dessas ações de formação e mecanismos 
de controlo da qualidade.
1-B. Para efeitos do n.º 1, alínea c), os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios divulgam 
todas as circunstâncias que possam 
afetar, ou serem encaradas como 
afetando, a sua independência, ou dar azo 
a um conflito de interesse. 
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, nessas circunstâncias, a pessoa em 
questão apenas concorda em atuar ou 
continua a atuar se as partes o 
consentirem explicitamente e se a pessoa 
tiver a certeza de que é capaz de levar a 
cabo o procedimento de RAL de forma 
totalmente independente a fim de 
assegurar completa imparcialidade.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a obrigação de divulgação, em 
conformidade com o presente número, 
constitui uma obrigação contínua ao 
longo do procedimento de RAL.
1-C. Se as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução de litígios 
forem terceiros independentes, as 
circunstâncias a divulgar segundo o 
n.º 1-B incluem:
(a) Qualquer relação pessoal ou 
comercial com uma ou mais das partes 
durante os últimos três anos antes de 
entrarem em funções;
(b) Qualquer interesse, financeiro ou 
outro, direto ou indireto, no resultado do 
procedimento de RAL;
(c) A pessoa em causa haver atuado, 
durante os últimos três anos antes da 
entrada em funções, noutra qualidade que 
não para efeitos de RAL, para uma ou 
mais das partes, para uma organização 
profissional ou uma associação comercial 
de que uma das partes seja membro ou 
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para qualquer outro dos seus membros. 
1-D. Para efeitos do n.º 1 alínea c), 
quando as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
forem empregadas exclusivamente pelo 
comerciante ou por uma organização 
profissional ou associação comercial de 
que o comerciante seja membro, os 
Estados-Membros devem assegurar que, a 
menos que essas pessoas singulares 
respeitem os requisitos do n.º 1-E, 
constituem parte de um órgão colegial 
composto por um número igual de 
representantes de organizações 
consumidores e de representantes do 
comerciante ou, quando adequado, da 
organização profissional ou associação 
comercial:
1-E. Quando as pessoas singulares 
encarregadas da resolução de litígios 
forem empregadas exclusivamente pelo 
comerciante ou por uma organização 
profissional ou associação comercial de 
que o comerciante seja membro, e não 
constituírem parte de um órgão colegial 
como se refere no n.º 1-D, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
essas pessoas  respeitam os seguintes 
requisitos:
(a) serem designadas por um prazo 
suficiente para assegurar a independência 
da sua ação;
(b) não podem receber quaisquer 
instruções do comerciante, direta ou 
indiretamente;
(c) a sua remuneração é inteiramente 
independente dos resultados do 
procedimento de RAL;
(d) a  sua autonomia é garantida através 
de um orçamento dedicado, distinto do 
orçamento geral do comerciante, ou, 
quando adequado, do orçamento geral da 
organização profissional ou associação 
comercial, que forneça os recursos 
necessários para assegurar a eficácia dos 
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procedimentos de RAL.

Alteração 27

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Uma lista de pessoas singulares 
responsáveis pela resolução alternativa de 
litígios e os respetivos currículos, 
incluindo o(s) domínio(s) de competência, 
o método da sua nomeação e a duração do 
seu mandato;

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Os tipos de litígios que são competentes 
para tratar, incluindo o valor mínimo da 
ação, se for caso disso;
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Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

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

(i) Os eventuais custos do procedimento 
para as partes, incluindo regras relativas à 
repartição dos custos no final do 
procedimento;

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(k-A) as penalidades por não-
conformidade, no caso de uma decisão 
com efeito vinculativo sobre as partes.

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades de RAL divulgam, nos 
respetivos sítios Web, a pedido, e em 
forma impressa nas suas instalações, 
relatórios anuais de atividade. Destes 
relatórios devem constar as seguintes 
informações relativas aos litígios nacionais 
e transfronteiriços:
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Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Problemas recorrentes que conduziram 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes; 

(b) Problemas recorrentes que tenham 
conduzido a litígios entre consumidores e 
comerciantes, bem que podem ser 
acompanhados por recomendações sobre 
o modo como esses problemas podem ser 
evitados ou resolvidos no futuro; 

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 8 – nº 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O procedimento de RAL está 
disponível e acessível, tanto em linha 
como por meios convencionais, 
independentemente do local onde as partes
se encontram;

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 8 – nº1 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(b-A) Um procedimento de RAL apenas 
pode ser iniciado pelo consumidor;

Justificação

A finalidade dos sistemas de RAL é garantir um maior acesso à justiça pelas partes mais 
vulneráveis - geralmente o consumidor - proporcionando-lhes uma via de recurso. Os 
comerciantes não deverão ser autorizados a utilizar sistemas de RAL contra os consumidores 
para cobrança de dívidas.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 8 – nº 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A entidade de RAL que tenha 
recebido uma queixa, notifica as partes do 
litígio logo que receber todos os 
documentos contendo as informações 
relevantes relacionadas com a queixa;

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 8 – nº 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) O litígio é resolvido no prazo de 90 dias 
úteis a contar da data em que as partes 
foram notificadas da apresentação de 
uma queixa. Os Estados-Membros 
asseguram que, no caso de litígios 
complexos ou de natureza altamente 
técnica, a entidade de RAL possa
prorrogar este período.  Qualquer 
prorrogação do prazo será comunicada às 
partes, juntamente com uma previsão 
aproximada da data de conclusão do 
litígio.
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Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 8 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de salvaguardar a eficácia dos 
procedimentos de RAL, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
os consumidores são obrigados a 
encontrar, juntamente com o 
comerciante, uma solução amigável para 
o litígio, antes da sua apresentação a uma 
entidade de RAL. Os Estados-Membros 
podem permitir que as entidades de RAL 
exijam provas de que essa tentativa foi 
feita e considerem a queixa inadmissível 
se o consumidor não o fizer. 

Justificação
A fim de evitar a sobrecarga das entidades de RAL, apenas os processos relevantes devem ser 
remetidos para a RAL. É, por isso, necessário limitar a admissibilidade dos processos, 
solicitando que os consumidores tentem primeiro resolver o problema com o comerciante e, 
só se essa tentativa não for frutífera, recorram à RAL. 

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 8 – nº 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

 Os Estados-Membros podem limitar a 
admissibilidade de um litígio para a RAL 
através do estabelecimento de limites 
mínimos para o valor da ação, tendo em 
conta o facto de o valor da ação ser ou 
não desproporcionadamente inferior ao 
custo real do procedimento de RAL.

Justificação
Poderá ser útil para os Estados-Membros o estabelecimento de limites mínimos para o valor 
da ação a fim de evitar remeter processos pouco razoáveis para a RAL.
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Alteração 41

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) As partes têm a possibilidade de se 
retirarem do procedimento em qualquer 
altura se não estiverem satisfeitas com o 
desempenho ou o funcionamento do 
procedimento; estas devem ser 
informadas sobre este direito antes do 
início do procedimento; quando regras 
nacionais previrem a participação 
obrigatória em procedimentos de RAL 
para o comerciante, a presente disposição 
aplicar-se-á apenas ao consumidor;

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) As partes têm a possibilidade de 
exprimir o seu ponto de vista e de receber 
e comentar os argumentos e factos 
invocados pela outra parte, incluindo
eventuais declarações e pareceres de 
especialistas;

Justificação

É necessário esclarecer que nem todos os procedimentos serão conduzidos presencialmente, 
podendo ser total ou parcialmente iniciados por escrito. As partes também devem ter o 
direito de comentar sobre os argumentos e factos apresentados pela outra parte, incluindo 
declarações ou pareceres de especialistas.
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Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A   os Estados-Membros asseguram que 
o princípio da liberdade é observado 
exigindo que:
(a) Os acordos entre consumidores e 
comerciantes no sentido de apresentar 
queixa a uma entidade de RAL não 
vincula os consumidores se tiverem sido 
celebrados antes da ocorrência do litígio e 
se tiverem o efeito de privar os 
consumidores do seu direito de intentar 
ações em juízo para a resolução do litígio;
(b) O resultado de um procedimento de 
RAL não poderá ter qualquer efeito 
vinculativo sobre as partes envolvidas, 
salvo se estas forem informadas, antes do 
início do procedimento, sobre a natureza 
vinculativa desse resultado e declararem 
explicitamente o seu consentimento. 
Quando as regras nacionais previrem que 
as soluções são vinculativas para o 
comerciante, só ao consumidor se deve 
exigir que dê explicitamente o seu 
consentimento. 

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se forem estabelecidos 
procedimentos de RAL que tenham como 
objetivo resolver o litígio através da 
sugestão de uma solução, os 
Estados-Membros podem especificar que 
as soluções sugeridas no âmbito destes 
procedimentos de RAL sejam vinculativas 
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para o comerciante, se o consumidor 
assim o entender.
Nesses casos, o artigo 9.º, n.º 2, alíneas b) 
e c) deve ser interpretado como sendo 
apenas aplicável ao consumidor.

Justificação

Os Estados-Membros devem ser capazes de continuar e de implementar novos sistemas de 
RAL, para que, no caso de o consumidor escolher aceitar o resultado de um procedimento, o 
comerciante fique vinculado a essa decisão.

Alteração 45

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

Texto da Comissão Alteração

(i-A) A participação no procedimento não 
obsta à possibilidade de procurar vias de 
recurso através de um procedimento 
judicial normal;

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
Legalidade das decisões RAL

1. Os Estados-Membros asseguram que o 
resultado de um procedimento de RAL, 
inclusive quando operado pelas pessoas 
singulares a que se refere o artigo 6.º n.º 
1-D, que vise resolver o litígio impondo 
uma solução ao consumidor não tem 
como consequência este ser privado da 
proteção conferida pelas disposições 
obrigatórias do direito do Estado-Membro 
em que a entidade de RAL está 
estabelecida.
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2. No caso de litígios transfronteiriços de 
consumo, os Estados-Membros 
asseguram que o resultado de um 
procedimento de RAL inclusive quando 
operado pelas pessoas singulares a que se 
refere o artigo 6.º, n.º 1-D, que vise 
resolver o litígio impondo uma solução ao 
consumidor não tem como consequência 
este ser privado da proteção que lhe é 
proporcionada pelas disposições que não 
podem ser derrogadas através de acordo 
nos termos do direito do Estado-Membro 
no qual o consumidor tem a sua 
residência habitual, nos casos previstos 
no artigo 6.º do Regulamento (CE) 
n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 17 de junho de 2008, sobre a 
lei aplicável às obrigações contratuais 
(Roma I)1.
3. No caso dos procedimentos de RAL 
que visem a resolução do litígio propondo 
uma solução, os Estados-Membros devem 
assegurar que a solução proposta se possa 
basear também na equidade e em códigos 
ou diretrizes de auto-regulação, tendo 
devidamente em conta o direito aplicável.

______________
1 JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
Confidencialidade dos procedimentos de 

RAL
1. Os Estados-Membros devem, salvo 
acordo em contrário das partes, assegurar 
que nem as entidades de RAL, nem as 
pessoas singulares responsáveis pela 
resolução alternativa de litígios são 
obrigadas a fornecer provas em processos 
judiciais ou de arbitragem em matéria 
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civil e comercial relativamente a 
informações decorrentes ou ligadas a um 
procedimento de RAL, exceto:
(a) quando tal seja necessário por razões 
imperiosas de ordem pública do 
Estado-Membro em causa, em especial 
para assegurar a defesa dos interesses 
fundamentais das crianças ou para evitar 
que seja lesada a integridade física ou 
psicológica de uma pessoa;
(b) quando a divulgação do teor do 
resultado de um procedimento de RAL for 
necessário para implementar ou colocar 
em vigor esse resultado.
2. O disposto no n.º 1 em nada obsta a que 
os Estados-Membros apliquem medidas 
mais rigorosas para proteger a 
confidencialidade dos procedimentos de 
RAL. 

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 9-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-C
Efeitos dos procedimentos de RAL sobre 

os prazos de prescrição e caducidade
1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as partes que optarem pela RAL 
numa tentativa de resolver um litígio não 
fiquem impedidas de, posteriormente, 
instaurarem um processo judicial ou 
iniciarem um processo de arbitragem 
relativo a esse litígio em função do termo 
dos prazos de prescrição ou de caducidade 
durante o processo de RAL.
2. O n.º 1 não prejudica as disposições 
relativas aos prazos de prescrição e 
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caducidade em acordos internacionais de 
que os Estados-Membros sejam parte.

Justificação
O uso de RAL não deve impedir o acesso a processos judiciais normais.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL que se comprometem a 
utilizar para resolver eventuais litígios que 
os oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os endereços 
dos sítios Web das entidades de RAL em 
questão.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As informações referidas no n.º 1 devem 
ser de fácil acesso, claras e 
compreensíveis.
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ela recorrer.
(a) no sítio Web do comerciante (se for 
esse o caso)
(b) se aplicável, nos termos e nas 
condições gerais dos contratos de venda de 
bens ou da prestação de serviços entre o 
comerciante e um consumidor,,, e
(c) sempre que o comerciante notifique 
por escrito o consumidor da rejeição de 
uma queixa que lhe tenha sido 
diretamente apresentada.
Devem especificar onde podem ser 
encontradas outras informações sobre a 
entidade de RAL em causa e sobre as 
condições para a ela recorrer.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O disposto no presente artigo aplica-se 
sem prejuízo do disposto nos artigos 6.º, 7.º 
e 8.º da Diretiva 2011/83/UE relativamente 
à informação a prestar ao consumidor em 
matéria de contratos celebrados à distância 
ou contratos celebrados fora do 
estabelecimento comercial, no artigo 3.º da 
Diretiva 2002/65/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de 
setembro de 2002, relativa à 
comercialização à distância de serviços 
financeiros1 e no artigo 185.º da Diretiva 
2009/138/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de novembro de 2008, 
relativa ao acesso à atividade de seguros e 
resseguros e ao seu exercício (Solvência 
II)2.
______________
1 JO L 271 de 9.10.2002, p. 16.
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2 JO L 335 de 17.12.2008, p. 1.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão publica uma lista com os 
nomes e os contacto das redes referidas no 
n.º 1. A Comissão deve, se necessário,
atualizar essa lista de dois em dois anos.

3. A Comissão publica uma lista com os 
nomes e os contactos das redes referidas no 
n.º 1. A Comissão deve atualizar essa lista 
de dois em dois anos.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Cada Estado-Membro deve designar
uma autoridade competente para 
acompanhar o funcionamento e o 
desenvolvimento das entidades de RAL 
estabelecidas no seu território. No caso de 
RAL setorial, os Estados-Membros podem 
designar uma autoridade competente para 
cada setor. Cada Estado-Membro deve 
notificar à Comissão as autoridades que 
tiver designado.

Justificação
Algumas entidades de RAL são setoriais. Seria muito difícil confiar as tarefas de 
monitorização apenas a uma autoridade que abrangeria todos os setores e criaria um fardo 
significativo para essa autoridade. Ter uma autoridade competente para cada setor deverá 
permanecer uma opção disponível para os Estados-Membros que não têm uma autoridade 
única competente para todos os setores.



AD\905641PT.doc 35/38 PE486.223v02-00

PT

Alteração 54

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação
As entidades de RAL devem ter o dever de monitorizar o respeito dos resultados. Trata-se de 
um importante indicador para a eficácia dos regimes de RAL e ajuda também os 
consumidores e as empresas a decidir se vale a pena dar início a um RAL.

Alteração 55

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

Texto da Comissão Alteração

(f) Problemas recorrentes que conduziram 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes;

(f) Problemas recorrentes que conduziram 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes, os quais podem ser 
acompanhados de soluções de orientação 
que incluam sugestões específicas sobre a 
forma de resolver essas questões;

Justificação
Para facilitar o intercâmbio das melhores práticas, pode ser útil que as atividades de RAL 
forneçam soluções de orientação nos casos que tenham resolvido, preservando a 
confidencialidade.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades competentes devem, com 
base na avaliação referida no n.º 1, elaborar 
uma lista de entidades de RAL que 
satisfaçam as exigências impostas no n.º 1.

2. As autoridades competentes devem, com 
base na avaliação referida no n.º 1, elaborar 
uma lista de entidades de RAL que tenham 
sido notificadas para o efeito e satisfaçam 
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as exigências impostas no n.º 1.

Justificação
Deve ser claro que as autoridades não têm poder discricionário para recusar a inclusão na 
lista desde que a avaliação demonstre que o regime de RAL respeita o disposto no capítulo II.

Alteração 57

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

Texto da Comissão Alteração

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

(e) A presença física obrigatória das partes 
ou dos seus representantes, se necessário, 
com indicação das opções para a 
resolução de litígios sem a presença física 
das partes ou dos seus representantes, 
caso estejam domiciliados ou tenham a 
sua residência habitual em 
Estados-Membros diferentes; e ainda

Alteração 58

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades competentes devem 
remover uma entidade de RAL da lista se 
essa entidade de RAL já não cumprir o 
requisito definido no n.º 1. A lista deve ser 
atualizada imediatamente e a informação 
relevante transmitida à Comissão.

Alteração 59

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

Texto da Comissão Alteração

5. De dois em dois anos, as autoridades 
competentes devem publicar um relatório 

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

Comissão um relatório sobre o 
desenvolvimento e o funcionamento das 
entidades de RAL. Este relatório deve, 
nomeadamente:

Justificação
Por uma questão de boa cooperação entre a Comissão e as autoridades nacionais 
competentes é desejável que estas enviem os seus relatórios à Comissão, que centralizará as 
informações, o que facilita a recolha de informações por parte da Comissão.
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