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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

31.1.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(07/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a proposta de Diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resolução alternativa de litígios de 
consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL)
(COM(2011)0793 – C7-0454/2011 – 2011/0373(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos Presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Figura em anexo, para informação, o parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a 
proposta em epígrafe.
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Bundesrat alemão Documento 772/11 (Decisão)

24.01.12

Decisão

do Bundesrat alemão Câmara ad hoc para os assuntos europeus 

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resolução alternativa de 
litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL)

COM(2011) 793 final.

Em 24 de janeiro de 2012, o Bundesrat alemão, por intermédio da sua Câmara ad hoc para os 
assuntos europeus, adotou o parecer fundamentado em anexo, em conformidade com o 
disposto no artigo 12.º, alínea b), do Tratado da União Europeia.

A decisão foi tomada em conformidade com o artigo 45.º, alínea i), do Regimento do 
Bundesrat alemão.

Anexo

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à resolução alternativa de 
litígios de consumo, que altera o Regulamento (CE) n.º 2006/2004 e a Diretiva 2009/22/CE 
(Diretiva RAL)

COM(2011) 793 final.

1. O Bundesrat alemão partilha da opinião da Comissão segundo a qual a aplicação da 
legislação em sede de proteção dos consumidores deve ser também facilitada através da 
resolução extrajudicial de litígios. A resolução extrajudicial de litígios pode apresentar 
vantagens para as partes litigantes,  sendo, em particular, as respetivas soluções 
frequentemente menos dispendiosas, mais acessíveis e mais flexíveis em termos de 
tramitação do que a resolução dos conflitos pelos tribunais.

2. O Bundesrat apoia o objetivo da Comissão de continuar a fomentar o comércio a retalho 
transfronteiriço e, sobretudo, o comércio eletrónico além-fronteiras. A utilização acrescida 
das possibilidades de comércio transfronteiriço pode, sem dúvida, ser vantajosa tanto para 
os consumidores, como para as empresas. Assim sendo, o Bundesrat está aberto à adoção 
de medidas destinadas a reforçar a confiança ou de incentivos suplementares em prol do 
comércio transfronteiriço à escala da União Europeia, desde que tais medidas sejam 
objetivamente úteis e se inscrevam na esfera de competências da União.

3. O Bundesrat sustenta que, na sua forma atual, a proposta de diretiva relativa à resolução 
alternativa de litígios de consumo não assenta numa base jurídica ao abrigo dos Tratados, 
necessária para uma ação da UE. Além disso, a proposta não observa o princípio da 
subsidiariedade.
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4. A proposta de diretiva relativa à resolução alternativa de litígios de consumo não é 
abrangida pela base jurídica indicada, nomeadamente o artigo 114.° do TFUE, ao prever, 
também para os litígios estritamente nacionais, a criação e o financiamento de uma 
infraestrutura, que se estenda a todo o território, de entidades de resolução extrajudicial de 
litígios de consumo resultantes da compra de bens e da prestação de serviços.

Segundo a exposição de motivos da proposta, a relação com o mercado único requerida 
pelo artigo 114.° do TFUE baseia-se no facto de o reforço da confiança dos consumidores 
nos sistemas de resolução extrajudicial de litígios poder estimular o comércio retalhista 
transfronteiriço.

No entender do Bundesrat, é, pelo menos, concebível que a existência de uma 
infraestrutura de resolução extrajudicial de litígios transfronteiriços reforce a confiança dos 
consumidores no comércio transfronteiras, bem como a procura, pelos consumidores, de 
produtos e serviços oferecidos noutros Estados-Membros. Todavia, não se observa 
qualquer razão lógica para que os Estados-Membros, numa perspetiva de promoção do 
comércio transfronteiriço, possam ser obrigados a adotar, para problemas estritamente 
nacionais, normas em matéria de proteção jurídica via resolução extrajudicial de litígios. 
Com efeito, a regulação de litígios meramente nacionais não produz efeitos aparentes na 
motivação dos consumidores para efetuar compras transfronteiriças.

Tão-pouco é a mesma necessária para garantir uma resolução extrajudicial de litígios 
transfronteiriços que funcione cabalmente. Com efeito, para os litígios transfronteiriços em 
que se registam dificuldades particulares (língua de resolução de litígios, direito aplicável, 
etc.), podem instituir-se entidades especializadas de resolução extrajudicial de litígios.

Não se afigura necessário o recurso às entidades de resolução extrajudicial no caso dos 
litígios nacionais. No entender do Bundesrat, face ao número de litígios e ao grau de 
ingerência nas competências dos Estados-Membros, um tal recurso também não seria 
proporcional, mesmo presumindo que o comércio de retalho transfronteiriço viesse a 
adquirir uma maior dinâmica no futuro.

5. Outras bases jurídicas ponderáveis, como o artigo 81.°, n.° 2, alínea g), do TFUE ou o 
artigo 169.°, n.° 2, alínea b), do TFUE, também não podem servir de base à proposta na 
sua forma atual. As medidas contempladas no artigo 81.°, n.° 2, alínea g), do TFUE devem 
contribuir para o desenvolvimento de uma cooperação judiciária em matéria civil com 
incidência transfronteiriça. Mesmo com base nestas competências, a União estaria, pois,
circunscrita às medidas respeitantes a litígios transfronteiriços. O artigo 169.°, n.° 2, alínea 
b), do TFUE, apenas prevê medidas de apoio, complemento e acompanhamento da política 
seguida pelos Estados-Membros para efeitos de defesa dos consumidores. Na decisão de 
estabelecer e financiar, à escala de todo o território, um sistema de resolução extrajudicial 
de litígios para todos os litígios de consumo resultantes de contratos de compra de bens e 
de prestação de serviços tão-pouco se contempla qualquer mero apoio às políticas 
nacionais de proteção dos consumidores, pois existem já numerosos órgãos de resolução 
extrajudicial de litígios que podem servir de base à implementação da medida. A Diretiva 
relativa à resolução alternativa de litígios cria, efetivamente, pela primeira vez, os 
fundamentos para um sistema, à escala de todo o território, fiscalizado pelos Estado e com 
determinados requisitos de qualidade.



PE480.713v01-00 4/4 CM\890530PT.doc

PT

6. Na medida em que a proposta de diretiva relativa à resolução alternativa de litígios de 
consumo prevê igualmente, para os litígios estritamente nacionais, a criação, o 
financiamento e a supervisão de uma infraestrutura, que se estenda ao todo o território, de 
entidades de resolução extrajudicial de litígios resultantes da compra de bens e da 
prestação de serviços, é aquela também contrária ao princípio da subsidiariedade stricto 
sensu. Pelas razões supra mencionadas, o alargamento a situações de âmbito nacional não é 
necessário para o funcionamento do mercado interno. No caso de situações estritamente
nacionais, afigura-se suficiente a regulação, pelos Estados-Membros, da resolução 
extrajudicial de litígios. A ação da UE só comporta um valor acrescentado no concernente 
aos litígios transfronteiriços, porquanto a organização e a mediação de procedimentos de 
resolução extrajudicial de litígios podem ser mais adequadamente prestadas ao nível 
superior no caso desse tipo de litígios.

7. Sendo assim, o Bundesrat, em consonância com a proposta de regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo a um direito comum europeu de compra e venda 
(publicação do Bundesrat 617/11 e observações sobre 617/11) e a proposta de regulamento 
relativo à resolução de litígios de consumo em linha (publicação do Bundesrat 774/11 e 
observações sobre 774/11), bem como com a Diretiva relativa à mediação (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 comercial - JO L 136 de 24 Maio 2008, p.3), 
reputa judicioso restringir o âmbito de aplicação da Diretiva proposta às situações 
transfronteiriças.


