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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 30
Considerando 5 bis (novo)

(5 bis) A presente directiva aplica-se 
também à mediação em litígios do 
consumidor. Assim, deveriam ter-se em 
conta as particularidades da mediação no 
domínio do consumo. A directiva deveria, 
em particular, integrar os princípios 
estabelecidos na Recomendação da
Comissão, de 4 de Abril de 2001, relativa 
aos princípios aplicáveis aos organismos 
extrajudiciais envolvidos na resolução 
consensual de litígios do consumidor 
(2001/310/CE).
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Or. en

Justificação

A actual legislação relativa à mediação em litígios do consumidor consta de duas 
recomendações da Comissão em que se estabelece um determinado número de princípios que 
devem ser respeitados pelos organismos extrajudiciais envolvidos resolução consensual de 
litígios do consumidor (Recomendação 1998/257 e Recomendação 2001/310). Estes 
princípios são muito importantes para assegurar o êxito dos modos alternativos de resolução 
de litígios do consumidor. Consideramos, consequentemente, que os princípios da 
transparência, imparcialidade, eficácia e equidade incluídos na Recomendação 2001/310 
(resolução consensual de litígios do consumidor) deveriam ser incluídos na proposta de 
directiva em apreciação. 

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 31
Considerando 6

(6) A mediação pode proporcionar uma 
solução extrajudicial rápida e pouco onerosa 
para litígios em matéria civil e comercial 
através de procedimentos adaptados às 
necessidades das partes. Os acordos a que se 
chega através da mediação são mais 
susceptíveis de serem cumpridos 
voluntariamente e de preservar uma relação 
amigável e estável entre as partes. Estas 
vantagens tornam-se ainda mais evidentes 
em situações que apresentam elementos 
transfronteiriços.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 32
Considerando 8

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um mediador para 
alcançar um acordo amigável sobre a 
resolução do litígio, embora exclua os 
processos de natureza quase-judicial, como a 
arbitragem, o recurso a provedores, regimes 
relativos a queixas de consumidores, as 
avaliações de peritos ou processos em que 
certas instâncias emitem uma recomendação 
formal, juridicamente vinculativa ou não, 
para resolver o litígio.

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio transfronteiras são assistidas por um 
mediador para alcançar um acordo amigável 
sobre a resolução do litígio, embora exclua 
os processos de natureza quase-judicial, 
como a arbitragem, o recurso a provedores, 
regimes relativos a queixas de 
consumidores, as avaliações de peritos ou 
processos em que certas instâncias emitem 
uma recomendação formal, juridicamente 
vinculativa ou não, para resolver o litígio.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa clarificar e definir o âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 33
Considerando 8

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um mediador para 
alcançar um acordo amigável sobre a 
resolução do litígio, embora exclua os 
processos de natureza quase-judicial, como a 
arbitragem, o recurso a provedores, regimes 
relativos a queixas de consumidores, as 
avaliações de peritos ou processos em que 
certas instâncias emitem uma recomendação 
formal, juridicamente vinculativa ou não, 
para resolver o litígio.

(8) A presente directiva deverá abarcar os 
processos em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um mediador para 
alcançar um acordo amigável sobre a 
resolução do litígio, embora exclua os 
processos de natureza quase-judicial, como a 
arbitragem, o recurso a um conciliador de 
justiça, as avaliações de peritos ou processos 
em que certas instâncias emitem uma 
recomendação formal, juridicamente 
vinculativa, para resolver o litígio.

Or. fr
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Justificação

A actual redacção é fonte de ambiguidades. Algumas mediações realizadas entre 
profissionais e consumidores serão excluídas. No âmbito destas mediações, as 
recomendações ou pareceres não têm um carácter vinculativo. É necessário pôr de parte os 
procedimentos quase judiciais ou extrajudiciais cujo objectivo é fazer com que um parecer ou 
uma recomendação se revistam de um carácter vinculativo (exemplos: recurso a um 
conciliador de justiça, arbitragem, etc.).

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 34
Considerando 9

(9) É necessário assegurar um grau mínimo 
de compatibilidade das normas processuais 
civis no que diz respeito ao efeito da 
mediação em matéria de prescrição e à 
forma como a confidencialidade da 
mediação será protegida em qualquer 
processo judicial subsequente. Deve 
também ser contemplada a possibilidade de 
o tribunal remeter as partes para a mediação, 
sem esquecer o princípio de que a mediação 
é um procedimento voluntário.

(9) É necessário assegurar um grau mínimo 
de compatibilidade das normas processuais 
civis no que diz respeito ao efeito da 
mediação em matéria de prescrição e à 
forma como a confidencialidade da 
mediação será protegida em qualquer 
processo judicial de natureza cível ou 
comercial ou em arbitragem subsequentes. 
Deve também ser contemplada a 
possibilidade de o tribunal remeter as partes 
para a mediação, sem esquecer o princípio 
de que a mediação é um procedimento 
voluntário.

Or. de

Justificação

A presente alteração clarifica a redacção e o carácter voluntário da mediação.

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 35
Considerando 10

(10) A mediação não deveria ser considerada 
como uma solução secundária face ao 
processo judicial pelo facto de a execução 
das transacções depender da boa vontade das 

(10) A mediação não deveria ser considerada 
como uma solução secundária face ao 
processo judicial pelo facto de a execução 
das transacções depender da boa vontade das 
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partes. Por conseguinte, é necessário 
assegurar que todos os Estados-Membros 
prevejam um procedimento em que uma 
transacção possa ser confirmada mediante 
uma sentença, decisão ou instrumento
autêntico de um tribunal ou de uma 
autoridade pública.

partes. Por conseguinte, é necessário 
assegurar que as partes de uma transacção 
escrita possam exigir o seu reconhecimento 
e que o seu conteúdo seja dotado de força 
executória desde que os respectivos 
reconhecimento e força executória sejam 
possíveis ao abrigo do direito do 
Estado-Membro no qual o pedido de 
reconhecimento e/ou de execução é 
apresentado. O conteúdo de uma transacção 
pode ser dotado de força executória
mediante uma sentença, decisão ou acto
autêntico de um tribunal ou de outra
autoridade pública competente, nos termos 
da legislação do Estado-Membro em que o 
pedido é apresentado.

Or. it

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 36
Artigo 1, nº 1

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo o recurso à mediação e 
assegurando uma relação adequada entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios e 
promover a resolução amigável de litígios, 
estimulando o recurso à mediação e 
especificando as eventuais relações entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta as inúmeras vantagens decorrentes dos modos de resolução amigável dos 
litígios, nomeadamente a sua simplicidade, flexibilidade, rapidez e menores custos, o 
objectivo da presente proposta deveria ser favorecer a resolução amigável dos litígios.

Além disso, é necessário uma clarificação da redacção a fim de melhorar o âmbito de 
aplicação da directiva. 
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Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 37
Artigo 1, nº 1

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo o recurso à mediação e 
assegurando uma relação adequada entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo a resolução amigável de 
litígios transfronteiras mediante a 
intensificação do recurso à mediação e 
assegurando uma relação equilibrada entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

Or. de

Justificação

Esclarece e circunscreve o campo de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Bert Doorn

Alteração 38
Artigo 1, nº 1

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios, 
promovendo o recurso à mediação e 
assegurando uma relação adequada entre a 
mediação e os procedimentos judiciais.

1. O objectivo da presente directiva consiste 
em facilitar o acesso à resolução de litígios e 
em promover a resolução amigável de 
litígios transfronteiras, estimulando o 
recurso à mediação e assegurando uma 
relação equilibrada entre a mediação e os 
procedimentos judiciais.

Or. nl

Justificação

O âmbito de aplicação da eventual directiva deve ser circunscrito aos litígios transfronteiras.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 39
Artigo 1, nº 2
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2. A presente directiva é aplicável em 
matéria civil e comercial.

2. A presente directiva é aplicável às 
questões transfronteiriças em matéria civil 
e comercial. Não abarca nem as matérias 
fiscais e aduaneiras nem a mediação entre 
profissionais.

Or. en

Justificação

As medidas que relevam da cooperação judiciária em matéria civil deveriam limitar-se ao 
domínio transfronteiriço. Além disso, a fim de evitar um alargamento do âmbito de aplicação, 
a directiva não deveria aplicar-se em matéria fiscal e aduaneira. Finalmente, dado que as 
relações entre empresas se regem pelo princípio da liberdade contratual, essas relações 
deveriam ser excluídas do âmbito de aplicação da directiva.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 40
Artigo 1, nº 2

2. A presente directiva é aplicável em 
matéria civil e comercial.

2. A presente directiva é aplicável às 
mediações transfronteiriças em matéria 
civil e comercial. Não abarca, 
nomeadamente, as matérias fiscais, 
aduaneiras ou administrativas, nem a 
responsabilidade do Estado por actos ou 
omissões cometidos no exercício de poderes 
de soberania (acta iure imperii).

Or. fr

Justificação

O artigo 65º do Tratado impõe que o conjunto do âmbito de aplicação da directiva, e não 
apenas uma das suas disposições, se limite às mediações que tenham uma incidência 
transfronteiriça efectiva. Um raciocínio absurdo é suficiente para o demonstrar se o artigo 
65º do Tratado CE permitisse tomar medidas que se apliquem a todos os litígios, sem levar 
em consideração um critério efectivo de estraneidade, sendo evidente que a esmagadora 
maioria dos litígios em questão seriam conflitos internos. Assim, as prescrições explicitas do 
artigo 65º do Tratado CE, que defendem tanto a necessidade de a medida adoptada sobre o 
seu fundamento contribuir para o bom funcionamento do mercado interno como a incidência 
transfronteiriça das matérias civis sobre as quais a medida deve incidir, seriam 
manifestamente violadas.
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 41
Artigo 1 bis (novo)

Artigo 1º bis
Para efeitos da presente directiva, uma 
mediação transfronteiriça é uma questão 
em que:
a) o local de realização dos danos cuja 
reparação se pretende se situa num 
Estado-Membro que não aquele em que 
uma das partes tem o seu domicílio ou a 
sua residência habitual;
b) os factos na origem do litígio se 
desenrolaram num Estado-Membro que 
não aquele em que uma das partes tem o 
seu domicílio ou a sua residência habitual;
c) as partes de uma mediação têm o seu 
domicílio ou a sua residência habitual em 
dois Estados-Membros diferentes;
d) pelo menos uma das partes tem a sua 
residência habitual ou o seu domicílio num 
Estado que não o Estado-Membro em que o 
acordo decorrente da mediação deve ser 
executado.
O estabelecimento do mediador situar-se-á 
num Estado que não o Estado-Membro em 
que pelo menos uma das partes tem o seu 
domicílio ou a sua residência habitual.

Or. fr

Justificação

A mediação é um processo diferente da resolução de um litígio por um juiz. É, portanto, 
necessário prever uma solução adaptada a esta especificidade para definir o que é uma 
mediação transfronteiras. Esta definição é tão ampla quanto possível e aplica-se a todos os 
artigos da directiva. Inspira-se directamente em soluções adoptadas no âmbito da votação 
em primeira leitura sobre a injunção de pagamento europeia e no âmbito dos debates sobre 
os pequenos litígios.
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 42
Artigo 2, alínea a), parágrafo 1

a) “Mediação”, qualquer processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um terceiro com o 
objectivo de alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio e independentemente do 
processo ser iniciado pelas partes, sugerido 
ou ordenado por um tribunal ou prescrito
pela legislação nacional de um 
Estado-Membro.

a) “Mediação”, um processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio procuram alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio por intermédio de um 
mediador. Este processo pode ser iniciado 
pelas partes, sugerido ou ordenado por um 
tribunal com o acordo das partes.

Or. fr

Justificação

Esta definição especifica que o objectivo da mediação é procurar alcançar um acordo por 
intermédio de um mediador, cuja vocação não é prestar assistência às partes. Especifica 
ainda que o processo de mediação necessita sempre do acordo das partes, condição essencial 
para ser bem sucedido.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 43
Artigo 2, alínea a), parágrafo 1

a) “Mediação”, qualquer processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um terceiro com o 
objectivo de alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio e independentemente do 
processo ser iniciado pelas partes, sugerido 
ou ordenado por um tribunal ou prescrito 
pela legislação nacional de um 
Estado-Membro.

a) “Mediação”, qualquer processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas voluntariamente por 
um mediador com o objectivo de alcançar 
um acordo sobre a resolução do litígio e 
independentemente do processo ser iniciado 
pelas partes ou sugerido por um tribunal.

Or. fr

Justificação

A vontade das partes deve ser um elemento central da mediação. Além disso, a definição 
proposta contraria o princípio da livre vontade das partes e viola o consentimento destas. 
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Além disso, a referência a um "terceiro" corre o risco de excluir os modos de resolução 
amigável dos litígios que emanam de uma empresa, que constituem a maior parte dos 
dispositivos de mediação utilizados para os litígios de consumo.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 44
Artigo 2, alínea a), parágrafo 1

a) “Mediação”, qualquer processo, 
independentemente da sua designação ou 
referência, em que duas ou mais partes num 
litígio são assistidas por um terceiro com o 
objectivo de alcançar um acordo sobre a 
resolução do litígio e independentemente do 
processo ser iniciado pelas partes, sugerido 
ou ordenado por um tribunal ou prescrito 
pela legislação nacional de um 
Estado-Membro.

a) “Mediação”, um processo voluntário e 
estruturado, independentemente da sua 
designação ou referência, em que duas ou 
mais partes num litígio procuram, com o 
auxílio de um mediador, alcançar um 
acordo sobre a resolução do seu litígio.

Or. de

Justificação

O objectivo da presente alteração é melhorar a definição do conceito "mediação" através de 
uma formulação mais precisa. Importa, em particular, realçar que a mediação é um 
procedimento voluntário.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 45
Artigo 2, alínea b)

b) “Mediador”, o terceiro que dirige uma 
mediação, independentemente da 
denominação ou profissão desse terceiro no 
Estado-Membro em causa e da forma como 
foi designado ou solicitada a sua 
intervenção.

b) “Mediador”, qualquer pessoa que dirige 
uma mediação, independentemente da 
denominação ou profissão dessa pessoa no 
Estado-Membro em causa e da forma como 
foi nomeada ou solicitada a sua intervenção.

Or. fr
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Justificação

As formas de resolução amigável dos litígios que emanam de uma empresa constituem a 
maior parte dos dispositivos de mediação utilizados para os litígios de consumo. Assim, a 
referência a um terceiro corre o risco de pôr em causa a ligação que pode existir entre a 
empresa e o mediador, que garante, nomeadamente, o carácter gratuito do recurso à 
mediação para o consumidor.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 46
Artigo 2, alínea b)

b) “Mediador”, o terceiro que dirige uma 
mediação, independentemente da 
denominação ou profissão desse terceiro no 
Estado-Membro em causa e da forma como 
foi designado ou solicitada a sua 
intervenção.

b) “Mediador”, o terceiro que é designado 
em circunstâncias indiciadoras de uma 
expectativa razoável de que a mediação 
será conduzida de modo profissional, 
imparcial e competente, independentemente 
da denominação ou profissão desse terceiro 
no Estado-Membro em causa e da forma 
como foi designado ou solicitada a sua 
intervenção.

Or. de

Justificação

A definição original, apresentada na proposta da Comissão, afigura-se demasiado vaga e dá 
azo a incerteza jurídica. Não é desejável, nem indicada a remissão para o Código de conduta 
europeu para Mediadores, elaborado exclusivamente pela Comissão, visto que o legislador 
comunitário não participou na redacção deste Código. Além disso, uma remissão para o 
Código de conduta criaria uma hierarquia de códigos que favoreceria os códigos de conduta 
nacionais, de qualidade e com provas dadas.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 47
Artigo 2, alínea b) bis (nova)

b bis) No âmbito da presente directiva, 
entende-se por litígio transfronteiras aquele 
em que uma das partes participantes na 
mediação tem domicílio ou residência 
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habitual noutro Estado-Membro que não o 
Estado-Membro onde tem lugar a 
mediação.
O domicílio é determinado em 
conformidade com os artigos 59° e 60° do 
Regulamento (CE) n° 44/2001 do 
Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, 
relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial1.
A data em função da qual é determinado, 
ou não, o carácter transfronteiras de um 
litígio é a data em que as partes se 
comprometem a recorrer à mediação.
JO L 12, de 16.1.2001, p. 1.

Or. de

Justificação

O artigo 65° do Tratado CE, que constitui a base jurídica da directiva, atribui à UE 
competência para legislar unicamente em matéria de litígios transfronteiras. A Comunidade 
não dispõe de competências para solucionar um litígio exclusivamente nacional. A data 
relevante de um litígio transfronteiras é determinada em conformidade com o disposto no 
artigo 7°, n° 1, alínea 1) da presente directiva.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 48
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
1. A qualidade da mediação é garantida 
pelos critérios enumerados e definidos 
pelas recomendações da Comissão 
Europeia 98/257/CE, de 30 de Maio de 
1998, e 2001/310/CE, de 4 de Abril de 
2001: imparcialidade, transparência, 
eficácia, equidade, representação, 
independência, princípio do contraditório, 
legalidade e liberdade.
2. Os Estados-Membros promovem o 
desenvolvimento de um sistema de 
certificação dos organismos nacionais que 
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proponha formações no domínio da 
mediação.

Or. fr

Justificação

Tendo em conta a importância da qualidade da mediação, impõe-se tratá-la nos termos do 
artigo 2º bis e não apenas a partir do artigo 4º. Além disso, a fim de garantir a qualidade da 
mediação, é conveniente fazer referência aos trabalhos anteriores da Comissão Europeia: 
Recomendações 98/257/CE, de 30 de Maio de 1998, e 2001/310/CE, de 4 de Abril de 2001.

As competências de um mediador baseiam-se, geralmente, na sua experiência profissional e a 
directiva não deveria fazer da formação uma condição de eficácia da mediação. Em 
contrapartida, com o desenvolvimento das formações neste domínio, os Estados-Membros 
deveriam promover o desenvolvimento de um sistema de certificação dos organismos que as 
propõem, a fim de garantir a sua qualidade.

Alteração apresentada por Bert Doorn

Alteração 49
Artigo 2 bis (novo)

Artigo 2º bis
1. No âmbito da presente directiva, 
entende-se por litígio transfronteiras aquele 
em que, pelo menos, uma das partes 
participantes na mediação tem domicílio ou 
residência habitual noutro Estado-Membro 
que não o Estado-Membro onde tem lugar 
a mediação.
2. O domicílio é determinado em 
conformidade com os artigos 59° e 60° do 
Regulamento (CE) n° 44/2001 do 
Conselho, de 22 de Dezembro de 2000, 
relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões 
em matéria civil e comercial1.
3. O carácter transfronteiras de um litígio é 
determinado em função da data em que é 
apresentado ao tribunal competente um 
requerimento de injunção de pagamento 
europeia, em conformidade com as 
disposições previstas no dito regulamento.
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Or. nl

Justificação

O âmbito de aplicação da eventual directiva deve ser circunscrito aos litígios transfronteiras.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 50
Artigo 3, nº 1

1. O tribunal perante o qual é proposta uma 
acção pode, quando tal se revelar adequado e 
tendo em conta todas as circunstâncias do 
caso, convidar as partes a recorrerem à 
mediação para resolverem o litígio. O 
tribunal pode em qualquer caso solicitar às 
partes que assistam a uma sessão de 
informação sobre a utilização da mediação.

1. O tribunal perante o qual é proposta uma 
acção pode, quando tal se revelar adequado e 
tendo em conta todas as circunstâncias do 
caso, propor às partes o recurso à mediação 
para resolverem o litígio.

Or. de

Justificação

Em virtude do seu carácter voluntário, o tribunal pode, caso seja necessário, propor o 
recurso à mediação. Por conseguinte, também não pode vigorar a obrigatoriedade de assistir 
a uma sessão sobre a utilização da mediação.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 51
Artigo 3, nº 2

2. A presente directiva não afecta a 
legislação nacional que prevê o recurso 
obrigatório à mediação ou a sujeite a 
incentivos ou sanções, quer antes quer 
depois do início do procedimento judicial, 
desde que tal legislação não prejudique o 
direito de acesso ao sistema judicial, em 
especial nas situações em uma das partes 
reside num Estado-Membro diferente do 
Estado-Membro em que se situa o tribunal.

Suprimido
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Or. en

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 52
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. A mediação é um processo 
voluntário.

Or. en

Justificação

Deveria tornar-se mais claro que a mediação é um processo voluntário.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 53
Artigo 3, nº 2 ter (novo)

2 ter. Do mesmo modo, os Estados-
Membros informarão os consumidores 
acerca da disponibilidade e dos méritos da 
mediação. Deverão fornecer-se 
informações concretas sobre a 
disponibilidade de um regime de mediação 
no "ponto de litígio".

Or. en

Justificação

Uma maior sensibilização para a disponibilidade da mediação constitui uma condição 
imprescindível para o seu êxito.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 54
Artigo 4

Qualidade da mediação Qualidade da mediação

1. A Comissão e os Estados-Membros 1. Os Estados-Membros promoverão, com 
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promoverão e incentivarão o 
desenvolvimento e a adesão a códigos de 
conduta voluntários pelos mediadores e 
pelos organismos que prestam serviços de 
mediação, tanto a nível comunitário como 
nacional, bem como outros mecanismos de 
controlo de qualidade eficazes relativos à 
prestação de serviços de mediação.

todos os meios que entenderem adequados,
o desenvolvimento e a adesão a códigos de 
conduta voluntários, bem como outros 
mecanismos de controlo de qualidade 
eficazes relativos à prestação de serviços de 
mediação.

2. Os Estados-Membros promoverão e 
incentivarão a formação dos mediadores, a 
fim de permitir que as partes no litígio 
escolham um mediador com capacidade 
para conduzir efectivamente a mediação 
segundo as expectativas das partes.

2. Os Estados-Membros promoverão a 
formação inicial e contínua dos mediadores, 
a fim de garantir que a mediação em 
relação às partes seja efectuada de forma 
eficaz, imparcial e competente e que os 
procedimentos sejam adequados às 
circunstâncias do litígio.

Or. de

Justificação

É importante enfatizar que a mediação deve ser conduzida de forma equitativa, eficaz, 
imparcial e competente e que os procedimentos de mediação devem ser adequados às 
circunstâncias do litígio. Neste caso, deve igualmente prescindir-se da referência ao Código 
de conduta europeu para Mediadores.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 55
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

1 bis. Na mediação entre empresas e 
consumidores, aplicar-se-ão os princípios 
estabelecidos na Recomendação da 
Comissão 2001/310/CE relativa aos 
princípios aplicáveis aos organismos 
extrajudiciais envolvidos na resolução 
consensual de litígios do consumidor.

Or. en

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 56
Artigo 5, nº 1
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1. Os Estados-Membros assegurarão, a 
pedido das partes, que uma transacção
resultante de mediação possa ser 
confirmada através de sentença, decisão, 
instrumento autêntico ou qualquer outra 
forma por um tribunal ou uma autoridade 
pública que torne o acordo executório nos 
mesmos termos que uma decisão judicial ao 
abrigo do direito nacional, desde que a 
transacção não seja contrária à legislação 
europeia ou nacional no Estado-Membro em 
que o pedido é apresentado.

1. Os Estados-Membros assegurarão, a 
pedido das partes, que um acordo resultante 
de mediação possa ser confirmado através 
de sentença, decisão, instrumento autêntico 
ou qualquer outra forma por um tribunal ou 
uma autoridade pública que torne o acordo 
executório nos mesmos termos que uma 
decisão judicial ao abrigo do direito 
nacional, desde que o acordo não seja 
contrário à legislação europeia ou nacional 
no Estado-Membro em que o pedido é 
apresentado.

Or. fr

Justificação

A vontade das duas partes constitui um elemento fundamental. Assim, um tribunal não 
deveria poder conferir carácter executório a um acordo a não ser a pedido expresso de 
ambas as partes. Além disso, como os Estados-Membros não têm a mesma concepção da 
noção de transacção, impõe-se substituir a palavra "transacção" por "acordo".

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 57
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. O conteúdo do acordo pode ser 
tornado executório por sentença, decisão 
ou acto autêntico de um tribunal ou outra 
autoridade pública competente nos termos 
da legislação do Estado-Membro em que o 
pedido é apresentado.

Or. it

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 58
Artigo 6

Admissibilidade da prova nos processos 
judiciais civis

Confidencialidade da mediação

1. Os mediadores, bem como qualquer 1. Atendendo a que a mediação se destina a 
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pessoa que participe na administração de 
serviços de mediação, não devem 
testemunhar nem apresentar provas, em 
processos judiciais civis, relativas a 
qualquer dos seguintes pontos:

ser conduzida de modo a respeitar a 
confidencialidade e o segredo profissional, 
os Estados-Membros assegurarão, salvo 
acordo das partes em sentido contrário, que 
nem os mediadores, nem as pessoas que 
participam na administração do processo 
de mediação estejam sujeitas à obrigação 
de revelar a terceiros ou apresentar provas 
em processos judiciais civis e comerciais ou 
de arbitragem relativamente à informação 
resultante ou relacionada com a mediação, 
excepto:

a) Convite de uma parte para iniciar a 
mediação ou o facto de uma parte se ter 
disponibilizado para participar na 
mediação;

a) por razões imperiosas de ordem pública 
ou outras razões sérias, nomeadamente 
para assegurar a protecção dos interesses 
superiores das crianças ou evitar danos à 
integridade física ou moral de uma pessoa; 
ou

b) Opiniões ou sugestões apresentadas por 
uma parte numa mediação relativamente a 
uma possível resolução do litígio;

b) quando a divulgação seja necessária 
para efeitos da aplicação ou execução de 
uma transacção alcançada como resultado 
da mediação.

c) Declarações ou confissões efectuadas 
por uma parte durante a mediação;
d) Propostas apresentadas pelo mediador;
e) O facto de uma parte se ter mostrado 
disposta a aceitar a proposta de resolução 
do litígio apresentada pelo mediador;
f) Documento preparado unicamente para 
efeitos da mediação.
2. O nº 1 aplica-se independentemente da 
forma das informações ou das provas aí 
referidas.

2. O nº 1 em nada prejudica a possibilidade 
de os Estados-Membros aplicarem medidas 
mais rigorosas para proteger a 
confidencialidade da mediação.

3. A divulgação das informações referidas 
no n.º 1 não pode ser solicitada por 
qualquer tribunal ou outra autoridade 
judicial em processos judiciais civis e, se 
tais informações forem apresentadas como 
prova em violação do nº 1, serão 
consideradas inadmissíveis. Contudo, tais 
informações podem ser divulgadas ou 
aceites como prova:
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a) na medida do necessário para efeitos da 
aplicação ou execução de uma transacção 
alcançada como resultado directo da 
mediação;
b) por razões imperiosas de ordem pública, 
em especial quando necessárias para 
assegurar a protecção de crianças ou evitar 
danos à integridade física ou psicológica de 
uma pessoa; ou
c) se o mediador e as partes estiverem de 
acordo sobre esta matéria.
4. Os n.os 1, 2 e 3 são aplicáveis quer os 
processos judiciais digam ou não respeito 
ao litígio que é ou foi objecto da mediação.
5. Sem prejuízo do disposto no n.º 1, as 
provas que seriam admissíveis em 
processos judiciais não se tornam 
inadmissíveis em consequência de terem 
sido utilizadas numa mediação.

Or. de

Justificação

A presente alteração introduz regras mínimas de confidencialidade, unicamente no que diz 
respeito à relação entre a mediação e os processos judiciais. Destina-se, por um lado, a ter 
em conta o facto de no direito consuetudinário, a confidencialidade ser uma questão de 
privilégio do segredo profissional. Por outro lado, seria quase absurdo estabelecer que as 
partes não possam estar obrigadas a divulgar ou apresentar provas se tiverem o direito de o 
fazer.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 59
Artigo 6, nº 3

3. A divulgação das informações referidas 
no n.º 1 não pode ser solicitada por qualquer 
tribunal ou outra autoridade judicial em 
processos judiciais civis e, se tais 
informações forem apresentadas como prova 
em violação do nº 1, serão consideradas 
inadmissíveis. Contudo, tais informações 
podem ser divulgadas ou aceites como 

3. A divulgação das informações referidas 
no n.º 1 não pode ser solicitada por qualquer 
tribunal ou outra autoridade judicial em 
processos judiciais civis e, se tais 
informações forem apresentadas como prova 
em violação do nº 1, serão consideradas 
inadmissíveis. Contudo, tais informações 
podem ser divulgadas ou aceites como 
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prova: prova:

a) na medida do necessário para efeitos da 
aplicação ou execução de uma transacção 
alcançada como resultado directo da 
mediação;
b) por razões imperiosas de ordem pública, 
em especial quando necessárias para 
assegurar a protecção de crianças ou evitar 
danos à integridade física ou psicológica de 
uma pessoa; ou

a) por razões imperiosas de ordem pública, 
em especial quando necessárias para 
assegurar a protecção de crianças ou evitar 
danos à integridade física ou psicológica de 
uma pessoa; ou

c) se o mediador e as partes estiverem de 
acordo sobre esta matéria.

b) se o mediador e ambas as partes 
estiverem de acordo sobre esta matéria.

Or. fr

Justificação

Enquanto os nºs 1 e 2 insistem no carácter necessariamente confidencial do processo, a 
alínea a) do nº 3 é contrária ao âmbito deste princípio. 

Na medida em que a alínea a) do nº 3 do artigo 6º põe em causa o princípio da 
confidencialidade, é conveniente suprimi-la. Paralelamente, e para uma maior segurança, a 
alínea c) do nº 3 do artigo 6º deveria prever o acordo de ambas as partes.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 60
Artigo 6, nº 3, alínea b)

b) por razões imperiosas de ordem pública, 
em especial quando necessárias para 
assegurar a protecção de crianças ou evitar 
danos à integridade física ou psicológica de 
uma pessoa; ou

b) por razões imperiosas de ordem pública, 
em especial quando necessárias para 
assegurar a protecção de crianças e 
consumidores ou evitar danos à integridade 
física ou psicológica de uma pessoa; ou

Or. en

Justificação

Impõe-se reconhecer a importância da confidencialidade na mediação em geral. No entanto, 
na mediação de consumo, o princípio da transparência desempenha um papel importante, 
sobretudo no que respeita ao procedimento (informação acerca das especificidades do 
procedimento, custos, natureza do acordo, etc.) e no que respeita aos resultados do mesmo. 
Contrariamente aos interesses das empresas, que poderiam pensar que a documentação de 
casos poderia lesar a sua reputação no mercado, a elaboração de um sistema de 
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documentação é importante para a política dos consumidores. O carácter necessariamente 
voluntário da mediação nos litígios do consumidor não pode servir de desculpa para violar o 
princípio da transparência.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 61
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
1. Nenhuma disposição do artigo 6º bis 
poderá ser interpretada como impondo ao 
mediador uma obrigação de 
confidencialidade, se este não puder ter 
tido conhecimento do carácter 
transfronteiriço da mediação, desde que as 
diferentes partes tenham acordado em 
recorrer aos seus serviços.
2. Nenhuma disposição da presente 
directiva deverá ser interpretada como a 
imposição de uma obrigação de 
confidencialidade prevista pelo direito de 
um Estado-Membro e aplicar-se, se for 
caso disso, ao mediador.

Or. fr

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 62
Artigo 7, nº 1

1. O prazo de prescrição relativo ao pedido
objecto da mediação é suspenso a contar do 
momento em que, após ter surgido o litígio:

1. O prazo de prescrição relativo ao litígio
objecto da mediação é suspenso a contar do 
momento em que, após ter surgido o litígio:

a) as partes decidam recorrer à mediação, a) as partes decidam recorrer à mediação,
b) o recurso à mediação é ordenado por um 
tribunal, ou

b) o recurso à mediação é sugerido por um 
tribunal, 

c) a legislação nacional de um 
Estado-Membro obriga a recorrer à 
mediação.
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Or. fr

Justificação

A fim de retomar uma terminologia que tenha incidências jurídicas comuns nos Estados-
Membros seria oportuno substituir o termo "pedido" por "litígio".

Além do mais, é conveniente harmonizar este artigo com a alteração 4 relativa à vontade das 
partes.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 63
Artigo 7, nº 2

2. Sempre que a mediação tenha sido 
concluída sem se chegar a uma transacção, 
o prazo de prescrição recomeça a correr a 
partir da conclusão da mediação e a contar 
da data em que uma ou ambas as partes ou o 
mediador declarem que a mediação terminou 
ou que efectivamente se retiram da mesma. 
De qualquer modo, o prazo deve durar pelo 
menos um mês a contar da data em que 
recomeçou a correr, excepto se se tratar de 
um prazo para intentar uma acção destinada 
a impedir que uma medida provisória ou 
análoga deixe de produzir efeitos ou seja 
revogada.

2. Sempre que a mediação tenha sido 
concluída sem se chegar a uma resolução 
amigável do litígio, o prazo de prescrição 
recomeça a correr a partir da conclusão da 
mediação e a contar da data em que uma ou 
ambas as partes ou o mediador declarem que 
a mediação terminou ou que efectivamente 
se retiram da mesma. De qualquer modo, o 
prazo deve durar pelo menos um mês a 
contar da data em que recomeçou a correr, 
excepto se se tratar de um prazo para 
intentar uma acção destinada a impedir que 
uma medida provisória ou análoga deixe de 
produzir efeitos ou seja revogada.

Or. fr

Justificação

Em primeiro lugar, o parecer do mediador não deve ser assimilado a uma transacção. Em 
segundo lugar, o resultado mais frequente de um processo de mediação bem sucedido é o fim 
do litígio, sem que seja necessário que um mediador emita um parecer. A proposta de 
directiva não deveria, portanto, adoptar uma redacção que condicione o êxito de um 
processo de mediação à conclusão de uma transacção.

Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 64
Artigo 7, nº 2 bis (novo)
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2 bis. A Comissão analisará a possibilidade 
de apresentar uma proposta relativa a um 
instrumento que vise uma maior 
harmonização dos períodos de caducidade 
e prescrição, a fim de facilitar o 
funcionamento adequado do mercado 
interno.

Or. en

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 65
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Informação dos cidadãos

1. Os Estados-Membros procurarão pôr à 
disposição dos cidadãos, nomeadamente na 
Internet, informações que permitam o 
acesso aos serviços de mediação e dos 
mediadores, nomeadamente os que aderem 
ao código de conduta europeu para os 
mediadores.
2. Os Estados-Membros incentivarão os
profissionais da justiça a informar os seus 
clientes sobre a possibilidade da mediação.

Or. fr

Justificação

Muitos Estados-Membros não possuem um sistema de acreditação dos mediadores. Um 
sistema deste tipo impõe um controlo permanente, pelo Estado, da qualidade da mediação, 
uma obrigação de actualizar as listas de mediadores, de criar diplomas, e o risco de pôr em 
causa a sua responsabilidade em caso de erro do mediador. Tal poderia, afinal, surgir como 
publicidade encoberta, pois as listas não podem ser exaustivas nem actualizadas 
permanentemente. Não é oportuno que um artigo sobre a informação dos cidadãos faça 
recair estes encargos nos Estados-Membros. É preferível limitar-se a impor aos Estados-
Membros que zelem por que as informações sobre a mediação e os mediadores sejam 
facilmente acessíveis, por exemplo através de uma colaboração com federações profissionais, 
e promover uma política de qualidade da mediação através da criação de marcas de 
qualidade geridas pelos profissionais do sector.
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Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 66
Artigo 7 bis (novo)

Artigo 7º bis
Informação aos cidadãos

Os Estados-Membros assegurarão que seja 
disponibilizada informação aos cidadãos 
sobre como contactar os prestadores 
acreditados de serviços de mediação e os 
mediadores.

Or. de

Justificação

Esta alteração foi concebida para assegurar que o público é informado acerca de como ter 
acesso a mediadores acreditados.

Alteração apresentada por Bert Doorn

Alteração 67
Artigo 9, nº 1

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente directiva, o mais 
tardar em 1 de Setembro de 2007. Do facto
informarão imediatamente a Comissão.

1. Os Estados-Membros porão em vigor as 
medidas legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias ou assegurarão 
que as partes envolvidas na mediação 
introduzam, mediante acordos voluntários, 
as medidas necessárias enquanto os 
Estados-Membros tomam todas as medidas 
de precaução exigidas no sentido de 
garantir continuamente que os resultados 
estabelecidos na Directiva sejam 
alcançados para dar cumprimento à presente 
directiva, o mais tardar em 1 de Setembro de 
2008, com excepção do artigo 8º 
relativamente ao qual a data de 
cumprimento será 1 de Setembro de 2009.
Das medidas informarão imediatamente a 
Comissão.

Or. nl
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Justificação

Importa criar a possibilidade de implementar a directiva através da auto-regulamentação.


