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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

O relator de parecer congratula-se com a proposta de regulamento da Comissão relativo à 
resolução de litígios de consumo em linha, dado que este contribuirá para melhorar o 
funcionamento do mercado interno e a cobertura de RAL, cujo acesso pode ser oneroso, 
devido a barreiras linguísticas, ao desconhecimento dos procedimentos, etc. 
No entanto, manifesta a sua firme convicção de que o sistema proposto só poderá atingir esses 
objetivos se for abrangente (incluindo transações nacionais e transfronteiriças, efetuadas em 
linha ou não), assegurar elevados níveis de qualidade (elevado nível de proteção dos 
consumidores, imparcialidade, eficiência, transparência), for fácil de utilizar, oferecer 
resultados eficientes e salvaguardar o acesso à justiça, isto é, especialmente se não privar os 
consumidores do direito de obter reparação junto dos tribunais. 
As alterações propostas visam a consecução destes objetivos, nomeadamente:

 alargando o âmbito de aplicação às transações nacionais e transfronteiriças, uma vez 
que não há justificação (nem, muitas vezes, possibilidade concreta) para diferenciar 
estes dois tipos de transações; pela mesma razão, o âmbito de aplicação deve 
igualmente incluir litígios resultantes de transações não efetuadas em linha;

 alterando a designação da plataforma para "plataforma de sinalização em linha", por 
forma a descrever a sua função ("sinalização") e o seu âmbito de aplicação (ferramenta 
em linha que abrange transações efetuadas ou não em linha); 

 garantindo que a plataforma de sinalização em linha orienta os consumidores e lhes 
permite beneficiar ao máximo de todas as potencialidades da RAL, ao: incluirincl 
incluir, na plataforma, o acesso a serviços para apresentação de queixa dos 
comerciantes, disponibilizar publicamente informação exaustiva a todas as partes 
interessadas nos procedimentos e nas entidades de RAL;  facultar os dados de contacto 
dos facilitadores na plataforma; prestar assistência aos consumidores no 
preenchimento do formulário de queixa, em colaboração com os pontos de contacto e 
os facilitadores, selecionar a entidade de RAL mais adequada e orientar consumidores 
e comerciantes através de um mecanismo ad hoc constituído por facilitadores 
competentes, caso não lhes tenha sido possível identificar, numa primeira fase, 
qualquer entidade competente comum de RAL; 

 indicando, de forma tão clara quanto possível, que a Comissão é responsável pela 
plataforma em linha;

 promovendo entidades de RAL a baixo custo e o recurso a ferramentas em linha, 
mediante o fornecimento aos consumidores, com a maior antecedência e exaustividade 
possível, de informações sobre, nomeadamente, os honorários e a obrigatoriedade de 
presença física.   

 definindo claramente prazos para o encaminhamento para uma entidade RAL 
competente e para a resolução do litígio;

 reestruturando a atribuição dos atos de execução e dos atos delegados por confronto 
com a proposta da Comissão, para que seja consentânea com os objetivos dos artigos 
290.º e 290.º do TFUE.  
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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

Proposta de regulamento
Título

Texto da Comissão Alteração

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à resolução de litígios de 
consumo em linha (Regulamento ODR)

Regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo à plataforma em linha
de resolução alternativa de litígios de 
consumo 

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Em conformidade com o artigo 26.°, n.º 
2, do TFUE, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas no qual a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços é assegurada. 
Para que tenham confiança no mercado 
interno e beneficiem da sua dimensão 
digital, é necessário que os consumidores 
tenham acesso a meios simples e pouco
onerosos de resolver os litígios ligados à 
venda de bens ou à prestação de serviços 
em linha. Este aspeto assume especial 
importância quando os consumidores 
efetuam compras além-fronteiras.

(2) Em conformidade com o artigo 26.°, n.º 
2, do TFUE, o mercado interno 
compreende um espaço sem fronteiras 
internas no qual a livre circulação das 
mercadorias e dos serviços é assegurada. 
Para que tenham confiança e beneficiem do 
mercado interno, é necessário que os 
consumidores tenham acesso a meios 
simples e pouco onerosos de resolver os 
litígios ligados à venda de bens ou à 
prestação de serviços. Este aspeto é 
obviamente importante quando os 
consumidores efetuam compras além-
fronteiras, mas também no caso das 
transações nacionais. Poderia igualmente 
ser difícil diferenciar, por um lado, as 
transações transfronteiriças das nacionais 
e, por outro, as transações efetuadas em 
linha das que não o são.  Nesse sentido, o 
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presente regulamento aplica-se a 
transações transfronteiriças e nacionais 
efetuadas ou não em linha.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos. Os 
consumidores são os principais 
protagonistas do mercado interno, 
devendo, por isso, ser a sua preocupação 
fundamental. A dimensão digital do 
mercado interno está a tornar-se 
indispensável tanto para os consumidores 
como para os comerciantes. Cada vez 
mais, os consumidores compram através 
da Internet e são cada vez mais 
numerosos os comerciantes que vendem 
em linha. Comerciantes e consumidores 
devem poder realizar transações num 
ambiente digital com toda a confiança.

(5) O mercado interno é uma realidade para 
os consumidores nas suas vidas 
quotidianas, quando viajam, fazem 
compras e efetuam pagamentos. Os 
consumidores são os principais 
protagonistas do mercado interno, 
devendo, por isso, ser a sua preocupação 
fundamental. Comerciantes e 
consumidores devem poder realizar 
transações no mercado interno com toda a 
confiança.

Or. en

Alteração 4

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 
dos comerciantes no mercado digital. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 

(6) A possibilidade de resolver um litígio 
de forma simples e pouco onerosa pode 
estimular a confiança dos consumidores e 
dos comerciantes no mercado interno. 
Todavia, consumidores e comerciantes 
continuam a ter dificuldades em encontrar 
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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.

soluções extrajudiciais para os litígios que 
os opõem. Assim, frequentemente, os 
litígios não são resolvidos.

(A presente alteração (supressão de 
"transfronteiriças" e de "transações em 
linha") aplica-se à totalidade do texto 
legislativo em causa. A sua adoção impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.)

Or. en

Alteração 5

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 alternativa de litígios 
faculta uma solução extrajudicial simples e 
pouco onerosa para os litígios. Atualmente, 
contudo, nenhum mecanismo permite aos 
consumidores e aos comerciantes resolver 
litígios por meios eletrónicos. Tal conduz a 
situações lesivas dos interesses dos 
consumidores, atua como um obstáculo às 
transações, cria desigualdades de condições 
para os comerciantes e dificulta o 
desenvolvimento do mercado interno.

Or. en

Alteração 6

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) O presente regulamento aplica-se à 
resolução extrajudicial de litígios em 

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

matéria contratual entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços; não é aplicável 
quando o consumidor ou o comerciante 
não esteja estabelecido ou não resida num 
Estado-Membro da União no momento da 
encomenda.

Or. en

Alteração 7

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.

Suprimido

Or. en
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Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre consumidores e 
comerciantes resultantes da venda de bens 
e da prestação de serviços 
transfronteiriços que não sejam efetuados 
em linha. O presente regulamento não se 
aplica a litígios entre comerciantes.

(12) O presente regulamento não se aplica 
a litígios entre comerciantes.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(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 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 
sinalização em linha 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 os 
litígios por via extrajudicial. 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. 
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(A presente alteração ("plataforma de 
sinalização em linha") aplica-se à 
totalidade do texto legislativo em causa.  A 
sua adoção impõe adaptações técnicas em 
todo o texto.)

Or. en

Alteração 10

Proposta de regulamento
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A Comissão estabelece, desenvolve, 
mantém e assegura o funcionamento da 
plataforma, facultando, em especial, o 
financiamento e as competências técnicas 
necessários. 

Or. en

Alteração 11

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Um sistema de ODR a nível europeu 
deverá basear-se nas entidades já existentes 
nos Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 
As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de ODR
deverão, por conseguinte, aplicar as suas 
próprias regras processuais, nomeadamente 
em matéria de custos. No entanto, o 
presente regulamento pretende estabelecer 
algumas regras comuns aplicáveis a esses 
procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios.

(15) Um sistema a nível europeu deverá 
basear-se nas entidades já existentes nos 
Estados-Membros e no respeito das 
tradições jurídicas dos Estados-Membros. 
As entidades de RAL destinatárias de uma 
queixa através da plataforma de 
sinalização em linha deverão, por 
conseguinte, aplicar as suas próprias regras 
processuais, nomeadamente em matéria de 
custos. Há que recordar, neste contexto, 
que em conformidade com o artigo 8.º, 
alínea c), da Diretiva …/…/UE [=Diretiva 
RAL] [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações], os 
custos para o consumidor devem ser 
moderados.  No entanto, o presente 
regulamento pretende estabelecer algumas 
regras comuns aplicáveis a esses 
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procedimentos para salvaguardar a sua 
eficácia, que incluem, nomeadamente, a 
resolução célere deste tipo de litígios.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Por forma a promover o 
tratamento de uma queixa através da 
plataforma, é possível recorrer a um 
mecanismo ad hoc se as partes não 
chegarem acordo quanto a uma entidade 
de RAL competente, salvo se uma das 
partes formular objeções a esse recurso.   

Or. en

Alteração 13

Proposta de regulamento
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 facilitadores da 
resolução de litígios deve prestar ajuda à 
resolução de litígios através da plataforma 
de sinalização em linha. Essa rede deve 
ser constituída por pontos de contacto nos 
Estados-Membros que integram 
facilitadores. 

(A presente alteração (supressão de"em 
linha"/"ODR" no que respeita aos 
facilitadores e aos pontos de contacto) 
aplica-se à totalidade do texto legislativo 
em causa. A sua adoção impõe adaptações 
técnicas em todo o texto.)

Or. en
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Alteração 14

Proposta de regulamento
Considerando 18-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(18-A) Os Estados-Membros delegam 
responsabilidade pelos pontos de contacto 
nos respetivos centros inscritos na rede de 
Centros Europeus do Consumidor em 
primeiro lugar, para evitar a 
multiplicação de pontos de acesso para 
consumidores. Os facilitadores devem 
prestar assistência na resolução de litígios 
através da plataforma, nomeadamente 
orientando e informando os 
consumidores. Na medida em que o 
sucesso da plataforma depende das 
capacidades e dos conhecimentos 
especializados dos facilitadores, estes 
devem receber formação adequada da 
Comissão e dos Estados-Membros. 

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Nos seus sítios Web, os comerciantes 
devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de ODR e 
incluir uma ligação eletrónica para a sua 
página de entrada. Também deverão 
fornecer essas informações sempre que um 
consumidor apresente uma queixa a um 
comerciante, a um sistema de reclamações 
de consumidores gerido pelo comerciante 
ou a um mediador de empresa. Esta 
obrigação não deve prejudicar a aplicação 
do artigo 10.º, n.°s 1 a 3, da Diretiva 
…./…./UE [número de referência a ser 
inserido pelo Serviço das Publicações] 
relativa à informação que deve ser 

(22) Nos seus sítios Web, os comerciantes 
devem facultar aos consumidores 
informações sobre a plataforma de 
sinalização em linha e incluir uma ligação 
eletrónica para a sua página de entrada.
Também deverão fornecer essas 
informações sempre que um consumidor 
apresente uma queixa a um comerciante, a 
um sistema de reclamações de 
consumidores gerido pelo comerciante ou a 
um mediador de empresa. Esta obrigação 
não deve prejudicar a aplicação do artigo 
10.º, n.°s 1 a 3, da Diretiva …./…./UE 
[número de referência a ser inserido pelo 
Serviço das Publicações].  Além disso, 
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prestada pelos comerciantes aos 
consumidores sobre os procedimentos de 
RAL a que os primeiros estão sujeitos e 
sobre o seu compromisso de utilizarem ou 
não os mecanismos de resolução 
alternativa de litígios que os oponham aos 
consumidores. Além disso, esta obrigação 
deve ser sem prejuízo do disposto nos 
artigos 6.°, n.º 1, alínea t), e 8.º da Diretiva 
de 2011/83/UE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 25 de outubro de 2011 
relativa aos direitos dos consumidores. O 
artigo 6.°, n.º 1, alínea t), da Diretiva de 
2011/83/UE prevê que, para contratos de 
consumo celebrados à distância ou fora de 
instalações, o comerciante deve informar o 
consumidor sobre a possibilidade de ser 
utilizado um mecanismo extrajudicial de 
resolução de litígios a que o comerciante 
está sujeito, e sobre o respetivo modo de 
acesso, antes de o consumidor se vincular 
contratualmente. 

esta obrigação deve ser sem prejuízo do 
disposto nos artigos 6.°, n.º 1, alínea t), e 
8.º da Diretiva de 2011/83/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011 relativa aos direitos dos 
consumidores. O artigo 6.°, n.º 1, alínea t), 
da Diretiva de 2011/83/UE prevê que, para 
contratos de consumo celebrados à 
distância ou fora de instalações, o 
comerciante deve informar o consumidor 
sobre a possibilidade de ser utilizado um 
mecanismo extrajudicial de resolução de 
litígios a que o comerciante está sujeito, e 
sobre o respetivo modo de acesso, antes de 
o consumidor se vincular contratualmente.
A obrigação de informar o consumidor 
sobre a existência da plataforma de 
sinalização em linha não deverá 
comportar encargos administrativos 
excessivos para as PME, na aceção da 
Recomendação 2003/361 da Comissão, de 
6 de maio de 2003, relativa à definição de 
micro, pequenas e médias empresas1. As 
PME devem transmitir aos consumidores 
toda a informação pertinente quando são 
confrontadas com um problema 
específico.
___________
1 JO L 124, de 20.5.2003, p. 36

Or. en

Alteração 16

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Em conformidade com o artigo 290.° 
do TFUE, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos que completem ou 
alterem certos elementos não essenciais do 
presente regulamento no que diz respeito 
ao tipo de informações que o autor da 
queixa deve facultar no formulário 
eletrónico disponível na plataforma de 

(23) Em conformidade com o artigo 290.° 
do TFUE, deve ser delegado na Comissão 
o poder de adotar atos que completem ou 
alterem certos elementos não essenciais do 
presente regulamento no que diz respeito 
às modalidades de cooperação no âmbito 
da rede de facilitadores e às modalidades 
do formulário eletrónico. Importa, em 
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ODR. Importa, em especial, que a 
Comissão proceda a consultas adequadas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. Na preparação 
e elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar a transmissão simultânea, a 
tempo e adequada dos documentos 
pertinentes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

especial, que a Comissão proceda a 
consultas adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, inclusive a nível de peritos. 
Na preparação e elaboração de atos 
delegados, a Comissão deve assegurar a 
transmissão simultânea, a tempo e 
adequada dos documentos pertinentes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 17

Proposta de regulamento
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.

(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 sinalização em linha. 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 processo de exame deve ser utilizado 
para a adoção de normas relativas às 
modalidades de exercício das funções da 
plataforma de sinalização em linha.

Or. en
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Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 1

Texto da Comissão Alteração

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno e, nomeadamente, do 
mercado interno digital, bem como para 
um elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma que facilite a resolução de 
litígios entre consumidores e comerciantes, 
em linha e por via extrajudicial, de forma 
imparcial, transparente, eficaz e justa.

O presente regulamento tem por objetivo 
contribuir para o funcionamento do 
mercado interno, bem como para um 
elevado nível de proteção dos 
consumidores, através da criação de uma 
plataforma em linha que facilite a 
resolução de litígios entre consumidores e 
comerciantes, por via extrajudicial, de 
forma imparcial, transparente, eficaz e 
justa.

Or. en

Alteração 19

Proposta de regulamento
Artigo 2

Texto da Comissão Alteração

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 litígios em linha.

O presente regulamento é aplicável à 
resolução extrajudicial de litígios em 
matéria contratual resultantes da venda de 
bens e da prestação de serviços 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 alternativa de litígios em linha.

Or. en
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «Venda de bens ou prestação de 
serviços em linha», uma transação 
relativa a uma venda de bens ou uma 
prestação de serviços 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;

Suprimida

Or. en

Alteração 21

Proposta de regulamento
Artigo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «Venda de bens ou prestação de 
serviços transfronteiriços em linha», uma 
venda de bens ou prestação de serviços em 
linha em que o consumidor, no momento 
em que encomenda esses bens ou serviços 
reside num Estado-Membro diferente 
daquele em que o comerciante está 
estabelecido;

Suprimida

Or. en
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Alteração 22

Proposta de regulamento
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;

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, 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;

Or. en

Alteração 23

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A plataforma de ODR é um sítio Web 
interativo, gratuito e acessível em linha em 
todas as línguas oficiais da União 
Europeia; deve constituir um ponto único 
de entrada para os consumidores e os 
comerciantes que pretendam a resolução 
extrajudicial de litígios abrangidos pelo 
presente regulamento.

2. A plataforma de sinalização em linha é 
um sítio Web interativo, gratuito e 
acessível em linha em todas as línguas 
oficiais da União Europeia; deve constituir 
um ponto único de entrada para os 
consumidores e os comerciantes que 
pretendam a resolução extrajudicial de 
litígios em matéria contratual resultantes 
da venda de bens e da prestação de 
serviços, entre consumidores e 
comerciantes e/ou a resolução 
extrajudicial de litígios abrangidos pelo 
presente regulamento. 

Or. en
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Alteração 24

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Propor às partes, com base nas 
informações constantes do formulário 
eletrónico de queixa, uma ou mais 
entidades de RAL e comunicar os 
respetivos honorários, se for caso disso, 
facultar informações relativas à língua ou 
às línguas do procedimento, à duração 
aproximada da sua tramitação ou informar 
o autor da queixa de que não pôde ser 
identificada qualquer entidade de RAL;

(b) Com base nas informações constantes 
do formulário eletrónico de queixa,

(i) Identificar, incluindo por remissão 
para um grupo de facilitadores ad hoc, 
uma ou mais entidades de RAL e 
comunicar os respetivos honorários, se for 
caso disso, facultar informações relativas à 
língua ou às línguas do procedimento, à 
duração aproximada da sua tramitação, à 
obrigatoriedade de presença física das 
partes ou dos ou dos seus representantes, 
se necessário, ao caráter voluntário ou 
obrigatório da participação nos 
procedimentos de RAL e ao caráter 
vinculativo, ou não, da decisão que 
resultou do procedimento, em 
conformidade com o direito nacional, 
respetivamente;  ou

(ii) Informar o autor da queixa de que, com 
base na informação transmitida, não pôde 
ser identificada qualquer entidade de RAL 
competente;

Or. en
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Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Publicar informações relativas aos 
pontos de contacto nos Estados-Membros 
e respetivos facilitadores da resolução de 
litígios referidos no artigo 6.º, incluindo 
dados de contacto;

Or. en

Alteração 26

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Facultar informação de caráter geral 
sobre a resolução alternativa de litígios 
como um meio de resolução extrajudicial 
de litígios;

(h) Facultar informação de caráter geral 
sobre a resolução alternativa de litígios e 
promovê-la como um meio de resolução 
extrajudicial de litígios;

Or. en

Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-A) Facultar informação sobre as 
metodologias mais frequentemente 
seguidas e dados estatísticos divididos em 
diferentes categorias abrangidas; 

Or. en
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Alteração 28

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 3 – alínea h-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(h-B) Facultar informação de caráter 
geral sobre os direitos do consumidor de 
modo claro, exaustivo e compreensível, 
incluindo sob a forma de "perguntas mais 
frequentes" sobre as questões mais 
abordadas pelos consumidores, 
recorrendo a ferramentas interativas, se 
for caso disso;  

Or. en

Alteração 29

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.° 3 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

A informação facultada no âmbito do 
primeiro parágrafo está acessível aos 
consumidores e comerciantes interessados 
nas funções da plataforma, 
independentemente de o seu interesse 
estar ligado à apresentação de uma 
queixa ou não.  

Or. en

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de ODR no que diz respeito ao 
seu desenvolvimento e funcionamento, à 
sua manutenção e à segurança dos dados 

5. A Comissão é responsável pela 
plataforma de sinalização em linha no que 
diz respeito ao seu desenvolvimento e 
funcionamento, à sua manutenção –
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dela constantes. fornecendo, nomeadamente, 
financiamento e competências técnicas 
suficientes – e à segurança dos dados dela 
constantes.

Or. en

Alteração 31

Proposta de regulamento
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 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. Cada Estado-Membro deve designar um 
ponto de contacto de resolução de litígios
(a seguir "ponto de contacto") e comunicar 
os seus dados à Comissão.

1-A. Os Estados-Membros delegam, em 
primeiro lugar, essa responsabilidade nos
seus centros inscritos na rede de Centros 
Europeus do Consumidor. Se o respetivo 
centro da rede de Centros Europeus do 
Consumidor não estiver disponível para o 
efeito, os Estados-Membros podem 
igualmente delegar essa responsabilidade
nas associações de consumidores ou em 
qualquer outro organismo. Quando 
conferem esta responsabilidade, os 
Estados-Membros privilegiam as 
estruturas já existentes.
1-B. Cada ponto de contacto deve incluir 
pelo menos dois facilitadores da resolução 
de litígios (a seguir "facilitadores"). Os 
pontos de contacto devem assegurar que 
os consumidores possam contactar os 
facilitadores diretamente, incluindo por 
correio eletrónico e por telefone.

Or. en
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Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) Prestar assistência aos consumidores 
no preenchimento do formulário 
eletrónico de queixa, se necessário, como 
referido no artigo 7.º, n.º1;

Or. en

Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – alínea -a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a-A) Prestar assistência aos 
consumidores na escolha de uma ou mais 
entidades de RAL, se necessário, em 
conformidade com o artigo 8.º, n.º1-A, 
alínea b);

Or. en

Alteração 34

Proposta de regulamento
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 as partes das vantagens e dos 
inconvenientes dos procedimentos 
seguidos pelas entidades de RAL 
propostas, tendo em conta, em particular, 
os respetivos honorários, a língua ou 
línguas do procedimento, a duração 
aproximada da sua tramitação, a 
presença física obrigatória das partes ou 
dos seus representantes, o caráter 
voluntário ou obrigatório da participação 
nos procedimentos de RAL e o caráter 
vinculativo, ou não, da decisão que 
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resultou do procedimento, em 
conformidade com o direito nacional, 
respetivamente.

Or. en

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A Comissão e os Estados-Membros 
oferecem formação adequada aos 
facilitadores, por forma a garantir que 
estes possuem os conhecimentos 
especializados necessários ao desempenho 
das suas funções, em conformidade com o 
n.º 2. 

Or. en

Alteração 36

Proposta de regulamento
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. É conferido à Comissão o poder de
adotar atos delegados relativos às 
modalidades de cooperação entre os 
facilitadores, em conformidade com o 
artigo 16.º, tendo em conta, em particular, 
os resultados da reunião anual da rede de 
facilitadores, referida no n.º4. 

Or. en

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados em conformidade 

Suprimido
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com o artigo 16.º para adaptar as 
informações que figuram em anexo, tendo 
em consideração os critérios em função 
dos quais as entidades de RAL notificadas 
à Comissão nos termos do 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] que 
têm competência para dirimir os litígios 
abrangidos pelo presente regulamento 
definem os respetivos âmbitos de 
aplicação.

Or. en

Alteração 38

Proposta de regulamento
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 pelo procedimento 
consultivo referido no artigo 15.º, n.º 2.

5. É conferido à Comissão o poder de 
adotar atos delegados, em conformidade 
com o artigo 16.º, para estabelecer as 
modalidades do formulário eletrónico, 
tendo em conta os progressos técnicos.

Or. en

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Após receção de um formulário de 
queixa devidamente preenchido, a 
plataforma de sinalização em linha trata a 
queixa da seguinte forma: 
(a) A plataforma faculta a informação 
referida nos nºs 2 e 3, nomeadamente 
uma lista de todas as entidades de RAL 
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competentes, se alguma tiver sido 
identificada;
(b) O consumidor pode escolher uma ou 
várias entidades constantes da lista 
fornecida;
(c) O comerciante pode escolher uma ou 
várias entidades constantes da lista 
fornecida se não se tiver previamente 
comprometido a recorrer a uma delas, 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);
(d) A plataforma decide automaticamente 
se transmite a queixa 
(i) a uma entidade de RAL identificada 
em conformidade com os nºs 1-B ou 1-C; 
ou
(ii) ao grupo de facilitadores ad hoc 
referido no n.º 1-D 
ou se não prossegue o tratamento da 
queixa, nos termos do n.º1-E.

Or. en

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. A plataforma transmite 
automaticamente a queixa à entidade de 
RAL escolhida pelo consumidor se esta 
corresponder à que o comerciante se 
comprometeu 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 
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Serviço das Publicações], ou se as partes 
escolherem a mesma entidade de RAL nas 
respostas que apresentarem.

(Ver alteração relativa ao n.° 5 do artigo 8.°)

Or. en

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. 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.

(Ver alteração relativa ao n.º 6 do artigo 8.º)

Or. en

Alteração 42

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.° 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Se as partes não chegarem a acordo 
sobre uma entidade de RAL competente, e 
salvo se uma das partes formular 
objeções, a plataforma recorre 
automaticamente a um grupo de 
facilitadores ad hoc, constituído, em igual 
número, por um ou mais facilitadores do 
lugar de residência do consumidor e do 
lugar de estabelecimento do comerciante, 
respetivamente.  Este grupo ad hoc tenta 
identificar uma entidade de RAL que 
reúna o consenso do comerciante e do 
consumidor. Se a tentativa falhar, a 
queixa é abordada em conformidade com 
o n.º1-E. 
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Or. en

Alteração 43

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. Se não for possível identificar uma 
entidade de RAL competente ou se as 
partes não responderem à plataforma, 
abandona-se a queixa. O consumidor 
deve ser informado da possibilidade de 
contacto com um facilitador a fim de 
tomar conhecimento de outras vias de 
recurso.

(Ver alteração relativa ao n.º4 do artigo 8.º; o texto foi adaptado.) 

Or. en

Alteração 44

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b)

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) O abandono do procedimento no caso 
de as partes não responderem à 
plataforma ou se não for identificada 
nenhuma entidade RAL competente;

Or. en

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Caso as partes não cheguem a 
acordo sobre uma entidade de RAL 
competente, a transmissão da queixa a um 
grupo de facilitadores ad hoc, constituído, 
em igual número, por um ou mais 
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facilitadores do lugar de residência do 
consumidor e do lugar de estabelecimento 
do comerciante e que tenta identificar 
uma entidade de RAL que reúna o 
consenso do comerciante e do 
consumidor;  deve também ser 
especificado que as partes podem objetar 
contra essa intervenção do grupo de 
facilitadores ad hoc;

Or. en

Alteração 46

Proposta de regulamento
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) o nome e as coordenadas dos pontos de 
contacto, incluindo dos facilitadores, 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-A), 
b) e d);

Or. en

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A plataforma transmite a queixa a 
uma entidade de RAL competente no 
prazo de 30 dias.

Or. en
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Alteração 48

Proposta de regulamento
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.

Suprimido

(Ver alteração relativa ao n.º 1-E (novo) do artigo 8.º)

Or. en

Alteração 49

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A plataforma transmite 
automaticamente a queixa à entidade de 
RAL escolhida pelo consumidor se esta 
corresponder à que o comerciante se 
comprometeu 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], ou se as partes 
escolherem a mesma entidade de RAL nas 
respostas que apresentarem.

Suprimido

(Ver alteração relativa ao n.º 1-B (novo) do artigo 8.º)

Or. en
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Alteração 50

Proposta de regulamento
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.

Suprimido

(Ver alteração relativa ao n.º 1-C (novo) do artigo 8.º)

Or. en

Alteração 51

Proposta de regulamento
Artigo 9 – 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 este prazo;

(b) Concluir o procedimento de resolução 
de litígios no prazo de 90 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 este prazo por um período 
adicional de 90 dias;

Or. en

Alteração 52

Proposta de regulamento
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 

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 
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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.

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 2, aos 
facilitadores.

Or. en

Alteração 53

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O estabelecido no n.º 1 não prejudica as 
disposições do artigo 10.º 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] relativas às informações que 
os consumidores recebem dos 
comerciantes quanto aos procedimentos 
de RAL a que estes últimos estão sujeitos 
e ao compromisso ou não de recorrer a 
mecanismos alternativos de resolução de 
litígios com consumidores.

2. O estabelecido no n.º 1 não prejudica as 
disposições do artigo 10.º 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].

Or. en

Alteração 54

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A obrigação de informar os 
consumidores da existência da plataforma 
de sinalização em todas as mensagens 
escritas, em conformidade com o n.º1 não 
é aplicável se o comerciante for uma 
pequena ou média empresa (PME). Nesse 
caso, o comerciante transmite as 
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informações sobre a plataforma de 
sinalização em linha apenas quando 
recebe a queixa. 
Para efeitos do presente regulamento, 
uma PME é um comerciante que 
(a) Empregue menos de 250 pessoas; e  
(b) Tenha um volume de negócios não 
superior a 50.000.000 de euros, tenha um 
balanço anual não superior a 43.000.000 
de euros ou, quando a PME se encontre 
estabelecida num Estado-Membro cuja 
moeda não seja o euro, os montantes 
equivalentes na moeda desse Estado-
Membro. 

Or. en

Alteração 55

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente número, é aplicável o disposto no 
artigo 4.º do Regulamento (UE) n.º 
182/2011. 

Suprimido

Or. en

Alteração 56

Proposta de regulamento
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. A delegação de poderes referida nos
artigos 6.º, n.º5, e 7.º, n.º5, 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].

Or. en
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Alteração 57

Proposta de regulamento
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 
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.

3. A delegação de poderes referida nos
artigos 6.º, n.º 5, e 7.º, n.º 5, 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 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 58

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Qualquer ato delegado adotado em 
conformidade com o artigo 7.°, n.º 4, só 
pode entrar em vigor se não forem 
formuladas objeções pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho no prazo de dois 
meses a contar da notificação desse ato ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho ou se, 
antes do termo do referido prazo, ambas as 
instituições tiverem informado a Comissão 
de que não têm objeções a formular. Por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho, este prazo é prorrogado por dois 
meses. 

5. Qualquer ato delegado adotado em 
conformidade com os artigos 6.°, n.º 5, e 
7.º, n.º5, só pode entrar em vigor se não 
forem formuladas objeções pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho no 
prazo de três meses a contar da notificação 
desse ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes do termo do referido 
prazo, ambas as instituições tiverem 
informado a Comissão de que não têm 
objeções a formular. Por iniciativa do 
Parlamento Europeu ou do Conselho, este 
prazo é prorrogado por três meses. 

Or. en
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Alteração 59

Proposta de regulamento
Artigo 17 

Texto da Comissão Alteração

De três em três anos, e pela primeira vez 
até cinco anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do mesmo. O relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas de adaptação do presente 
regulamento. 

De dois em dois anos, e pela primeira vez 
até três anos a contar da data de entrada 
em vigor do presente regulamento, a 
Comissão apresenta ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho um relatório sobre 
a aplicação do mesmo, em particular sobre 
o nível de adesão à plataforma de 
sinalização em linha, a exequibilidade do 
formulário de queixa e a eventual 
necessidade de adaptar a informação que 
figura em anexo, tendo em conta os 
critérios seguidos pelas entidades de RAL 
notificadas à Comissão, em conformidade 
com o artigo 17.º, n.º2 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] que dirime os 
litígios abrangidos pelo presente 
regulamento, define os seus âmbitos de 
aplicação e avalia a possibilidade de 
desenvolvimento de meios de 
comunicação interativos. O relatório é 
acompanhado, se for caso disso, de 
propostas de adaptação do presente 
regulamento. 

Or. en

Alteração 60

Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O presente regulamento é aplicável a 
partir de [o Serviço de Publicações deve 

2. O presente regulamento é aplicável a 
partir de [o Serviço de Publicações deve 
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inserir a data correspondente a seis meses 
após o prazo de aplicação 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 na referida 
diretiva em conformidade com o artigo 
22.º, n.º 1, dessa diretiva], com exceção do 
artigos 5.º, n.ºs 1, 4, 5 e 6, 6.º, n.º 1, 2 e 6, 
7.º, n.º 4 e 5, 10.°,15.º e 16.º, que são 
aplicáveis a partir da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

inserir a data correspondente a seis meses 
após o prazo de aplicação 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 na referida 
diretiva em conformidade com o artigo 
22.º, n.º 1, dessa diretiva], com exceção do 
artigos 5.º, n.ºs 1, 4, 5 e 6, 6.º, n.º 1-A, 1-B, 
2 e 5, 7.º, n.º 5, 10.°,15.º e 16.º, que são 
aplicáveis a partir da data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. en


