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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 JO 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

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 

(7) A presente diretiva aplica-se aos litígios 
contratuais entre consumidores e 

                                               
1 JO L 115 de 17.4.1998, p. 31.
2 JO L 109 de 19.4.2001, p. 56.
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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 
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. 

comerciantes decorrentes da venda de bens 
ou da prestação de serviços em todos os 
setores económicos. Neste âmbito, deve 
estar limitada a queixas apresentadas por 
consumidores contra comerciantes. A 
presente diretiva não se aplica a litígios 
entre comerciantes 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. 

Or. en

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 2

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.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) Os Estados-Membros devem 
incentivar o recurso à resolução 
alternativa de litígios, se aplicável, com 
base em incentivos ou sanções. A 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, 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. 

Or. en

Alteração 4

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 
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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. Os 
requisitos específicos devem aplicar-se a 
pessoas empregadas exclusivamente pelo 
comerciante.

Or. en

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) É essencial para o sucesso da 
RAL, sobretudo em termos da garantia da 
confiança necessária nos procedimentos 
da 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.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 17-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(17-B) Apesar de as soluções elaboradas 
pelas entidades de RAL e o resultado dos 
procedimentos da RAL, além das normas 
jurídicas, poderem também estar 
fundamentadas na equidade e nos códigos 
de conduta, esta flexibilidade não deve 
conduzir a uma redução do nível de 
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proteção dos consumidores em 
comparação com a proteção de que 
beneficiariam os consumidores através da 
aplicação da lei por parte dos tribunais. 
Nesse sentido, a presente diretiva deve 
definir o princípio da legalidade.

Or. en

Alteração 7

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 úteis 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 a 
complexidade do litígio em questão assim 
o exigir. 

Or. en

Justificação
O período deve ser prorrogado até 90 dias úteis por uma questão de realismo e para 
salvaguardar a qualidade dos resultados dos procedimentos de RAL. O início do período de 
90 dias tem de ser esclarecido para evitar incerteza jurídica e, ao mesmo tempo, assegurar 
que as entidades de RAL dispõem de tempo suficiente para tratar eficazmente das queixas.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(20-A) A fim de assegurar a sua 
eficiência, é necessário definir disposições 
que garantam que as entidades de RAL 
tratam 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. 
As entidades de RAL podem 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.

Or. en

Justificação
Devem ser implementadas algumas salvaguardas de molde a evitar que sejam apresentados 
processos irrelevantes às entidades de RAL, sobrecarregando, assim, desnecessariamente as 
entidades em causa.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A fim de estar em conformidade 
com o princípio reconhecido da liberdade, 
o resultado dos procedimentos de RAL 
não devem ser vinculativos para as partes, 
salvo se forem informadas antes do início 
do procedimento sobre a natureza 
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vinculativa do resultado e declararem 
explicitamente o seu consentimento.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 21-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-B) 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 diz respeito à forma de 
proteger a confidencialidade dos 
procedimentos de RAL em subsequentes 
processos judiciais ou de arbitragem em 
matéria civil e comercial.

Or. en

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 21-C (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(21-C) 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 é alcançado, apesar de a 
presente diretiva não harmonizar as 
regras nacionais relativas aos prazos de 
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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.

Or. en

Alteração 12

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 
presente diretiva aplica-se sem prejuízo de 
eventuais regras nacionais que tornem 
obrigatória, ou sujeita a incentivos ou 
sanções, a participação dos comerciantes 
nesses procedimentos ou vinculativos os 
seus resultados para os comerciantes, desde 
que o princípio da liberdade seja 
preservado e 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. 

Or. en
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Alteração 13

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 
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. 

(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. 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 
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. 

Or. en
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Alteração 14

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, independentes, 
transparentes, eficazes e equitativos de 
resolução de litígios. 

Or. en

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 15

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.
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Or. en

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

Alteração 16

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

Or. en

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 17

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;

Or. en



PA\898179PT.doc 15/34 PE486.223v01-00

PT

Justificação
É necessária uma clarificação para estabelecer com clareza o objeto e o âmbito de aplicação 
da diretiva.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 5-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º-A
Recurso a procedimentos de RAL

(1) Os Estados-Membros devem 
incentivar o recurso à resolução 
alternativa de litígios, se for caso disso, ao 
sujeitar a utilização da RAL a incentivos 
ou ao aplicar sanções quando a RAL é 
recusada, independentemente de os 
processos judiciais terem começado antes 
ou depois.
(2) O tribunal perante o qual é proposta 
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 forem 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 
resolução de litígios de consumo em linha 
(Regulamento ODR).
(3) O disposto no presente artigo em nada 
limita as partes de exercerem o seu direito 
de acesso ao sistema judicial.

Or. en
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Justificação
As partes devem ser incentivadas a recorrer à RAL. Por outro lado, a imposição da consulta 
obrigatória ou da participação na RAL suscita problemas relacionados com o acesso à 
justiça. Como tal, afigura-se útil apelar aos Estados-Membros que incentivem o recurso aos 
procedimentos de RAL e, em consonância com o artigo 5.º da Diretiva 2008/52/CE, 
mencionar as possibilidades de os tribunais remeterem as partes para a RAL e declarar que 
os sistemas existentes nos Estados-Membros que conferem um caráter obrigatório ao uso dos 
procedimentos de RAL, sujeitando-os a incentivos ou sanções, podem ser mantidos.

Alteração 19

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) Mantenham um sítio Web atualizado
que permita às partes a obtenção de 
informações sobre os procedimentos de 
RAL e a apresentação de uma queixa em 
linha;

Or. en

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 6 – título 

Texto da Comissão Alteração

Competências e imparcialidade Competências, independência e 
imparcialidade 

Or. en

Justificação
Os princípios da independência e da imparcialidade não são equivalentes. A independência 
das pessoas singulares encarregadas da RAL deve ser salvaguardada como um pré-requisito 
para a imparcialidade, em conformidade com as Recomendações da Comissão de 1998 e 
2001. 
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – texto introdutório 

Texto da Comissão Alteração

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 
independentes e imparciais, garantindo 
que:

Or. en

Justificação
Os princípios da independência e da imparcialidade não são equivalentes. A independência 
das pessoas singulares encarregadas da RAL deve ser salvaguardada como um pré-requisito 
para a imparcialidade, em conformidade com as Recomendações da Comissão de 1998 e 
2001. 

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – alínea b) 

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(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 
Estados-Membros no desenvolvimento 
dessas ações de formação e mecanismos 
de controlo da qualidade.

Or. en

Justificação
Deve ser disponibilizada formação adequada para pessoas singulares que desejem levar a 
cabo procedimentos de RAL.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(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 vistas como afetando, a 
sua independência ou dar azo a um 
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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.

Or. en

Justificação
Os princípios da independência e da imparcialidade não são equivalentes. A independência 
das pessoas singulares encarregadas da RAL deve ser salvaguardada como um pré-requisito 
para a imparcialidade, em conformidade com as Recomendações da Comissão de 1998 e 
2001. 

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-C) Se as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução de litígios não 
forem empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, as circunstâncias a divulgar 
segundo o n.º 1-B incluem:
(a) qualquer pessoa ou relação comercial 
com uma das partes ou mais;
(b) qualquer interesse financeiro ou 
outro, direto ou indireto, no resultado do 
procedimento de RAL;
(c) a pessoa em questão ter agido numa 
qualidade diferente das que servem as 
finalidades da RAL para uma das partes
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ou mais.

Or. en

Justificação
Os princípios da independência e da imparcialidade não são equivalentes. A independência 
das pessoas singulares encarregadas da RAL deve ser salvaguardada como um pré-requisito 
para a imparcialidade, em conformidade com as Recomendações da Comissão de 1998 e 
2001. 

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-D) Para efeitos do n.º 1, alínea c), 
sempre que as pessoas singulares 
responsáveis pela resolução de litígios 
forem empregadas exclusivamente pelo 
comerciante, os Estados-Membros devem 
assegurar que estas observam os seguintes 
requisitos:
(a) nomeação pelo mais alto nível de 
gestão e cuja duração seja suficiente para 
assegurar a independência das suas 
ações;
(b) ausência de ligação hierárquica com a 
gestão operacional, em particular com os 
responsáveis pelas relações com o cliente;
(c) remuneração independente dos 
resultados do procedimento de RAL;
(d) estabelecimento de um orçamento 
específico que ofereça os recursos 
adequados para assegurar a eficácia dos 
procedimentos de RAL.

Or. en

Justificação
São necessárias regras específicas para assegurar a independência e a imparcialidade das 
pessoas singulares responsáveis pela resolução alternativa de litígios empregadas 
exclusivamente pelo comerciante.
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Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Legalidade das decisões da RAL

(1) Os Estados-Membros devem assegurar 
que os resultados do procedimento de 
RAL não têm como consequência privar 
os consumidores da proteção concedida 
pelas disposições obrigatórias da lei do 
Estado-Membro onde se encontra 
estabelecida a entidade de RAL.
(2) No caso de litígios de consumo 
transfronteiriços, os Estados-Membros 
devem assegurar que o resultado de um 
dado procedimento de RAL não tem como 
consequência privar os consumidores da 
proteção concedida pelas disposições que 
não são derrogáveis por convenção em 
virtude da lei do Estado-Membro onde 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. 
_____________
1 JO L 177 de 4.7.2008, p. 6.

Or. en

Justificação
As entidades de RAL podem tomar a sua decisão tendo por base regras que não a lei (códigos 
autorreguladores, etc.). É, por isso, essencial que essas regras não levem a uma decisão 
suscetível de privar os consumidores de um maior grau de proteção concedido pela lei 
nacional. Nos casos transfronteiriços, em que é aplicável o Regulamento de Roma, a lei do 
estado de residência pode conceder uma melhor proteção do que a lei do Estado-Membro 
onde se encontra estabelecida a entidade de RAL. Em qualquer caso, os procedimentos de 
RAL não devem resultar numa diminuição da proteção comparativamente à concedida pela 
lei aplicável.
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Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – texto introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 30

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;

Or. en

Alteração 31

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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Or. en

Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 7 – nº 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;

Or. en

Alteração 33

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.

Or. en

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 2 – texto introdutório

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 

(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 
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litígios nacionais e transfronteiriços: e transfronteiriços:

Or. en

Alteração 35

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 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;

Or. en

Alteração 36

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; 

Or. en

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 

(c) O procedimento de RAL é gratuito ou 
tem custos moderados para os 
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consumidores; consumidores; quaisquer custos eventuais 
devem ser proporcionais ao valor da ação;

Or. en

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 8 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A entidade de RAL, que tenha 
recebido uma queixa, notifica as partes do 
litígio assim que tenha em mãos todos os 
documentos necessários para levar a cabo 
os procedimentos de RAL;

Or. en

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 8 – 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. No caso de litígios 
complexos, a entidade de RAL pode 
prorrogar este período de tempo.

Or. en
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Alteração 40

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) 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. 

Or. en

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 41

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) 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.

Or. en



PA\898179PT.doc 27/34 PE486.223v01-00

PT

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.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 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;

Or. en

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) O resultado de um procedimento de 
RAL não poderá ter nenhum 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.

Or. en

Justificação
Algumas entidades de RAL impõem decisões vinculativas. O princípio da liberdade requer 
que essas decisões não sejam vinculativas para as partes de um litígio, salvo se estas 
estiverem a par disso antes do início do procedimento e se aceitarem essa decisão de 
antemão. Isto é necessário para preservar o acesso à justiça no caso de as partes não 
estarem satisfeitas com o resultado do procedimento.
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-A
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 
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 
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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. 

Or. en

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 9.º-B
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 
caducidade em acordos internacionais em 
que os Estados-Membros sejam partes.

Or. en

Justificação
O recurso à RAL não deve impedir o acesso aos procedimentos judiciais normais.
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Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os comerciantes estabelecidos no seu 
território informam os consumidores das 
entidades de RAL de que dependem e se 
comprometem a usar, e com competência 
para dirimir eventuais litígios que os 
oponham aos consumidores. Estas 
informações devem incluir os dados de 
contacto e os endereços dos sítios Web das 
entidades de RAL em questão.

Or. en

Justificação
Para não sobrecarregar os comerciantes e facultar aos consumidores apenas as informações 
que lhes sejam úteis, os comerciantes só devem fornecer dados sobre as entidades de RAL 
que se comprometam a usar. Os dados de contacto podem também ser uma fonte de 
informações útil para os consumidores.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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 
ela recorrer.

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 sempre que um comerciante 
rejeitar uma queixa diretamente 
apresentada por um consumidor. Devem 
especificar onde podem ser encontradas 
outras informações sobre a entidade de 
RAL em causa e sobre as condições para a 



PA\898179PT.doc 31/34 PE486.223v01-00

PT

ela recorrer.

Or. en

Justificação
A prestação sistemática deste tipo de informações nestes recibos seria uma sobrecarga para 
os comerciantes, sendo que apresentaria um valor acrescentado reduzido para o consumidor 
que leria apenas as informações sobre a RAL em caso de litígio.

Alteração 49

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.

Or. en

Justificação
Algumas entidades de RAL são setoriais. Seria muito difícil confiar as tarefas de 
monitorização a apenas uma autoridade que cobrisse todos os setores, o que sobrecarregaria 
significativamente esta autoridade. Ter uma autoridade competente para cada setor deve 
continuar a ser uma opção disponível para os Estados-Membros que não têm nenhuma 
autoridade competente para todos os setores.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão deve ser designada como 
a autoridade competente encarregada de 
monitorizar o funcionamento e o 
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desenvolvimento das entidades de RAL 
pan-europeias e deve aceitar notificações 
diretamente destas entidades.

Or. en

Justificação
É desejável incentivar o desenvolvimento de entidades de RAL pan-europeias. Por isso, 
afigura-se útil facilitar a sua notificação, encarregando a Comissão da tarefa de 
monitorização.

Alteração 51

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;

Or. en

Justificação
As entidades de RAL devem ter o dever de monitorizar a conformidade com os resultados. 
Trata-se de um importante indicador da eficiência das entidades de RAL e ajuda ainda os 
consumidores e as empresas a decidir se vale a pena recorrer a um procedimento de RAL.

Alteração 52

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;

Or. en
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Justificação
Para facilitar o intercâmbio das melhores práticas, poderá ser útil a disponibilização de 
soluções de orientação pelas entidades de RAL, relativas aos processos que tenham 
resolvido, mantendo ao mesmo tempo a confidencialidade.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 2

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 
satisfazem 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
as exigências impostas no n.º 1.

Or. en

Justificação
Deve estar claro que as autoridades não têm poder discricionário para recusar a inclusão na 
lista enquanto a avaliação demonstrar que a entidade de RAL respeita as disposições do 
capítulo II.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A Comissão deve estabelecer uma lista 
de entidades de RAL que lhe tenham sido 
comunicadas nos termos do n.º 2 e 
atualizá-la sempre que lhe forem 
notificadas alterações em conformidade 
com o disposto no n.º 2, segunda frase do 
segundo parágrafo. A Comissão deve 
publicar esta lista e respetivas atualizações 
e transmiti-las às autoridades competentes 
e aos Estados-Membros.

3. A Comissão deve estabelecer uma lista 
de entidades de RAL que lhe tenham sido 
comunicadas nos termos do n.º 2 deste 
artigo e do n.º 3 do artigo 15.º, e 
atualizá-la sempre que lhe forem 
notificadas alterações em conformidade 
com o disposto no n.º 2, segunda frase do 
segundo parágrafo. A Comissão deve 
publicar esta lista e respetivas atualizações 
e transmiti-las às autoridades competentes 
e aos Estados-Membros.

Or. en
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Justificação
A lista deve também incluir as entidades de RAL pan-europeias notificadas diretamente à 
Comissão.

Alteração 55

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 5 – texto introdutório

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação
Como questão de boa cooperação entre a Comissão e as autoridades nacionais competentes, 
é desejável que as últimas enviem os respetivos relatórios à Comissão que centralizaria as 
informações, uma vez que isto facilita a reunião de informações por parte da Comissão.


