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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

3.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(13/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Senado dos Países Baixos 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))

e 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))

Em conformidade com o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, os parlamentos nacionais podem - no prazo de oito 
semanas a partir da data de envio duma proposta de legislação - transmitir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado expondo os 
motivos por que, na sua perspetiva, a proposta em questão não respeita o princípio da 
subsidiariedade.

Segundo o regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
competente quanto ao respeito do princípio da subsidiariedade.

Encontra-se em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Senado dos Países 
Baixos sobre as propostas acima referidas.
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ANEXO

Data: 24 de janeiro de 2012

Assunto: Verificação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade 
(COM(2011)793 e COM(2011)794)

Referência: 149842.01U

O Senado dos Estados Gerais do Reino dos Países Baixos procedeu - em conformidade com o 
procedimento definido para esse fim - à análise da proposta acima referida relativamente ao 
princípio da subsidiariedade. Deste modo, aplicou o artigo 5.º do Tratado da União Europeia e 
o Protocolo n.º 2 ao Tratado de Lisboa relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade.

Pela presente, comunicamos a opinião do Senado dos Estados Gerais do Reino dos Países 
Baixos. Foram enviadas cartas idênticas ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao governo 
neerlandês.

A diretiva proposta diz respeito à obrigação de os Estados-Membros zelarem por que todos os 
litígios entre um consumidor e um comerciante decorrentes da venda de bens ou da prestação 
de serviços possam ser apresentados a uma entidade de RAL. Com o regulamento proposto 
pretende-se instituir uma plataforma europeia de resolução de litígios em linha. A base 
jurídica de ambas as propostas é o artigo 114.º do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

O Senado dos Estados Gerais dos Países Baixos tomou conhecimento com interesse das 
propostas acima referidas. Quanto à base jurídica escolhida, o Senado não registou objeções.
Contudo, registou objeções relativamente ao princípio da subsidiariedade.

Verificação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade no caso da proposta 
de diretiva RAL

O Senado é de opinião que as propostas infringem o princípio da subsidiariedade, dado que a 
necessidade desta via de harmonização não foi suficientemente justificada.

O Senado chegou a esta conclusão principalmente devido ao facto de esta proposta de diretiva 
obrigar os Estados-Membros a consagrarem em legislação a instituição duma entidade que 
deverá zelar pela resolução alternativa de litígios com um nível elevado de proteção dos 
consumidores. Nos Países Baixos já existe um sistema de resolução de litígios bem-sucedido. 
Porém, este sistema não está consagrado na legislação mas baseia-se antes na autorregulação 
e na participação voluntária das partes envolvidas. Em comparação com outros 
Estados-Membros, pode-se considerar que este sistema está bem desenvolvido. A participação 
voluntária e a autorregulação revelaram-se, neste contexto, fatores de sucesso. Portanto, o 
Senado não vê motivos para proceder à definição por via legislativa dum sistema alternativo 
de resolução de litígios. Ele considera que, para alcançar os objetivos fixados pela Comissão, 
esta última pode perfeitamente consegui-lo através da adoção de medidas políticas, antes de 
apresentar eventualmente propostas de diretiva.
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No que respeita à proposta de diretiva RAL, o Senado reparou, além disso, que ela parece 
ignorar aspetos do direito privado internacional que podem surgir, por exemplo, aquando da 
resposta à questão de saber em qual Estado-Membro é que uma entidade de RAL pode ou 
deve julgar um litígio.

O Senado constatou ainda - no artigo 2.º e no artigo 5.º, n.º 2, da proposta de diretiva RAL -
que a diretiva não será aplicável apenas aos litígios de consumo transfronteiriços mas também 
aos litígios de consumo nacionais. O Senado considera que o âmbito de aplicação é bem 
maior do que o necessário e também apresenta objeções em matéria de subsidiariedade a esta 
componente. O Senado não compreende porque é imperativo fixar numa diretiva europeia de 
que forma os litígios de consumo nacionais têm de ser resolvidos por métodos alternativos.

Verificação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade no caso da proposta 
de diretiva ODR

O Senado faz notar que o êxito da plataforma ODR depende do bom funcionamento das 
entidades de RAL existentes nos Estados-Membros. Enquanto estas entidades de RAL não 
funcionarem bem, o Senado não vê qualquer utilidade ou necessidade duma plataforma ODR. 
Por estes motivos, as objeções em matéria de subsidiariedade acima referidas aplicam-se 
igualmente a esta proposta.

Para concluir, o Senado faz notar que, na sua opinião, as consequências das propostas em 
matéria de RAL podem implicar custos elevados. No sistema de resolução alternativa de 
litígios que já funciona nos Países Baixos os custos são, em princípio, suportados pelo 
mercado. Em consequência da proposta de diretiva, os custos serão parcialmente transferidos 
para as autoridades públicas. O Senado considera que esta consequência é digna de objeção.

Com os melhores cumprimentos,

G. J. de Graaf

Presidente do Senado dos Países Baixos


