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Pelo tim do bloqueio geográfico e da discriminaço nas vendas eletrOnicas para Os

consumidores das RegiOes Autónomas
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Comissao de Economia, lnovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

PARTE I - CONSIDERANDOS

1. Nota introdutOria

A Assembleia Legislativa da Regiao Autónorna da Madeira, doravante designada por

ALRAM tornou a iniciativa de apresentar a Assernbleia da Repüblica a Proposta de Lei

n.2 71/XlV/2, que visa elirninar a possibilidade de bloqueio geográfico (geoblocking)

ou outras formas de discriminaço no acesso dos consurnidores a qualquer interface

online, por razöes associadas, direta ou indiretarnente, corn o local de residência ou de

estabelecimento do consurnidor no território nacional.

A ALRAM tern cornpetência para apresentar esta iniciativa, nos terrnos e ao abrigo do

disposto na alInea no n.2 1 do artigo 167. e na alInea d) do n.9 1 do artigo 197.2 cia

Constituiço e no n.2 1 do artigo 119.2 do Regirnento da Assembleia da Repüblica

(RAR).

A presente iniciativa deu entrada a 29 de janeiro de 2021, foi admitida e baixou a
Cornissão Parlarnentar de Econornia, lnovaçäo, Obras POblicas e Habitaçao no dia 2 de

fevereiro, por despacho de S. Ex. o Presidente cia Assembleia da Repüblica.

A Comisso de Econornia, Inovação, Obras Püblicas e Habitação (6) é competente

para a eIaboraço do respetivo parecer.

2. Objeto e motivaçâo da iniciativa legislativa

A presente iniciativa tern por objetivo salvaguardar as regiöes ultraperiféricas no

acesso ao rnercado Onico digital, reforçar as açöes de fiscalização do cornércio

eletrOnico e promover a divuIgaço dos direitos dos consurnidores em rnatéria de

geoblocking, garantindo a aplicaçào da lei cornunitária nas regiOes autónomas.

Segundo os proponentes, “os consumidores das Regiöes Autónomas, da Madeira e dos

Açores, sao, em diversos casos, impedidos de concretizar as suas cornpras após
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comunicação do seu domicilio cu, similarmente, avisados da indisponibilidade de envio

de bens para as ilhas”, o que, consideram os proponentes, coloca em causa o principio

da continuidade territorial e perpetua práticas discriminatorias.

Na mesma exposiçâo de motivos, as proponentes referem que desconhecem a

existência de atividades de fiscalizaçäo, no âmbito do comércio eletrOnico, efetuado

pela Autoridade de Seguranca Alimentar e Económica (ASAE), ou da assisténcia ao

consumidor ao encargo do Centro Europeu do Consumidor.

De igual modo, a proposta de lei contempla a publicaçäo de urn relatório anual, a

elaborar pelo ministério com a tutela da area econOmica, que descreva e quantifique a

atividade fiscalizadora desencadeada.

3. Enquadramento juridico nacional

A nata técnica da iniciativa contém urna exposiçáo bastante exaustiva do

enquadramento legal nacional desta matéria, motivo pelo qual se remete a análise

deste item para a referido documento, anexo a este parecer.

4. Iniciativas legislativas e petiçôes pendentes sabre a mesma matéria

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar, verificou-se que, neste

momento, não se encontram pendentes iniciativas legislativas e petiçöes sabre a

matéria sabre a qual versa a iniciativa.

S. Apreciaçêo dos requisitos formais

A iniciativa ora em apreciaçäo preenche as requisitos formais para a efeito.

Nào obstante, salientamos uma sugestào que consta da nota técnica da iniciativa:

1. 0 titulo da iniciativa pode ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de

apreciação da especialidade ou em redaçao final, para “ProibicJo de próticas

de bloquelo geográflco e de discriminaçäo mis vendas eietrónicas para os

consumidores dos regiães autónomas
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6. Análise de direito comparado

A nota técnica da niciativa inclui urna análise a Iegislação comunitária sobre matéria

conexa, bern como apresenta Iegislaçäo comparada corn Espanha e Franca, documento

que se encontra ern anexo ao presente parecer.

7. Consultas obrigatórias e facultativas

E tie referir que o Presidente da Assembleia da Repüblica prornoveu, a 29 de janeiro de

2021, a audiçào dos órgäos cle governo prOprios das regiOes autónomas, através de

emissão de parecer, nos termos do artigo 142. do Regimento da Assemhleia da

Repüblica, e para os efeitos do n.9 2 do artigo 229. da Constituição.

Foi recebido o Parecer do Governo da RAM, em 10 de fevereiro de 2021, no qual se

destaca a necessidade de incrementar as obrigaçoes par parte dos operadores

econOmicos e reforçar as competências das autoridades fiscalizadoras. Igualmente, foi

recebido o Parecer do Governo da Regiäo AutOnoma dos Açores (RAA), em 18 de

fevereiro de 2021, no qual se afirrna que nada se obsta a iniciativa apresentada.

Também a Subcomissáo da Comissäo Permanente de Economia da ALRAA proferiu

Parecer, em 18 de fevereiro de 2021, tendo deliberado, por unanimidade, ser

favorável a presente iniciativa.

Os restantes pareceres ou contributos que sejam recebidos sero disponibilizados na

página eletronica da Assernbleia da Repüblica, mais especificamente na página da

presente iniciativa.

Em processo de especiahdade, a Comissão pode, se assirn a decidir, solicitar pareceres

escritos da Autoridade da Concorréncia, da ASAE, da DGAE, bern coma de associaçOes

de defesa dos consumidores.

PARTE II - OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER
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O Relator do presente parecer reserva a sua opiniào para o debate em plenário da

iniciativa, a qual é, de resto, de elaboraçao facultativa conforme a disposto no n.2 3 do

artigo 137, do BAR.

PARTE III - CONCLUSOES

A Cornissäo de Economia, lnovaçào, Obras Püblicas e Habitaçao aprova o seguinte

parecer:

O Projeto de Lei n.Q 479/XIV/lfl, que “Pelo fim do bloqueio geográfico e da

discriminação nas vendas eletrOnicas para os consumidores das RegiOes Autónomas”,

apresentado pela Assembleia Legislativa da Regiäo AutOnoma cia Madeira, reüne as

requisitos constitucioriais e regimentais para ser apreciado e votado em Plenário da

Assembleia da Repüblica, reservando as Grupos Parlamentares as suas posiçOes para 0

debate.

PARTE IV - ANEXOS

Em conformidade corn a cumprimento no artigo 131. do Regirnento da Assernbleia da

RepOblica, anexa-se a Nota Técnica elaborada pelos serviços.

Palácio deS. Bento, ide marco de 2021.

A Deputada Autora do Parecer 0 Vi
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(Isabel Pires)

Iissao

(Pedro Coimbra)
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