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(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo (n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio de um projecto de acto legislativo, dirigir aos presidentes 
do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que 
exponha as razões pelas quais considera que o projecto em questão não obedece ao princípio 
da subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pela conformidade com o princípio de subsidiariedade.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Bundesrat da República da 
Áustria sobre a proposta supramencionada.
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ANEXO

Parecer fundamentado
do Bundesrat
de 1 de Dezembro de 2011

Nos termos da alínea g) do artigo 23.º, n.º 1 B-VG, conjugado com o artigo 6.º do Protocolo 
(n.º 2) relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade

COM (11) 635 final
Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um direito europeu 
comum da compra e venda
(60696/EU XXIV. GP)

"A. Parecer fundamentado

A proposta em apreço não é compatível com o princípio da subsidiariedade.

B. Fundamentação

Em 11 de Outubro de 2011, a Comissão Europeia apresentou a sua proposta de regulamento 
relativo a um direito europeu comum da compra e venda. Este novo conjunto de regras deverá 
ser aplicável no âmbito de contratos de venda transfronteiriços. Representa uma nova 
legislação em matéria de contratos, que deve ser válida de forma opcional para as partes 
contratantes, a par das 27 legislações existentes dos Estados-Membros, como 28.º regime. 
Com este instrumentário opcional, a Comissão Europeia visa fomentar as relações jurídicas 
transfronteiriças, em particular no âmbito dos modernos canais de distribuição e, sobretudo, 
os negócios em linha. Este esforço é tão louvável quanto o meio escolhido para a sua 
implementação parece duvidoso.

Como ilustra já, em relação a esta proposta, o parecer desfavorável relativo ao acto para o 
mercado único, os diferentes sistemas de regulamentação paralelos não conduzem ao grau de 
segurança jurídica que é garantido pelo legislador austríaco no direito privado austríaco desde 
a criação do ABGB (Código Civil), ou seja, exactamente há 200 anos. A ameaça de 
insegurança jurídica que representa o direito europeu da compra e venda assenta, por um lado, 
no âmbito limitado da regulamentação, que deixa por regular determinadas questões de uma 
relação jurídica. Assim, teriam de ser esclarecidas de acordo com o ordenamento jurídico 
nacional relevante questões da capacidade jurídica ou da representação apesar da 
aplicabilidade do direito europeu comum da compra e venda. No futuro, os profissionais da 
justiça ver-se-iam confrontados, não só com dois ordenamentos jurídicos, o da outra parte
contratante e o seu próprio, mas ainda com um terceiro. Esta tríade faria temer substanciais 
distorções e contradições na interface entre o direito nacional e o direito europeu da compra e 
venda.

Não se pode aceitar o argumento da Comissão Europeia de que o instrumento opcional faria 
parte do ordenamento jurídico nacional dos Estados-Membros, sendo como tal incorporado 
nos quadros jurídicos dos diferentes Estados-Membros. Uma regulamentação jurídica da 
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União não se torna direito nacional, mas permanece direito da União. A verdade é que o 
instrumento opcional deverá substituir partes do ordenamento jurídico nacional como regime 
alternativo.

Por outro lado, o conjunto de regras contém também inúmeros termos indeterminados, que 
devem ser interpretados de forma autónoma e, em última instância, pelo Tribunal de Justiça 
da União Europeia. Este processo, bem como a criação de clareza jurídica, irá demorar anos, 
estando, além disso, associado a um aumento do risco de custas judiciais, o que dificulta o 
acesso à justiça. O valor acrescentado para o utilizador da justiça que se pode esperar da 
proposta de um direito opcional da compra e venda seria também, provavelmente, muito 
baixo. Pelo contrário, a referida insegurança jurídica faz temer um aumento dos custos das 
transacções.

Além disso, na proposta de regulamento foram incluídos domínios que se encontravam já 
contidos na versão original da directiva relativa aos direitos dos consumidores e que tiveram 
de ser abandonados devido à forte resistência nos Estados-Membros antes da sua aprovação. 
Assim, na sua origem, a directiva continha um capítulo sobre cláusulas contratuais abusivas. 
As configurações nos Estados-Membros têm diferenças significativas devido a diferentes 
pontos de partida e às necessidades de regulamentação daí resultantes, apesar da existência de 
uma directiva, aliás de harmonização mínima. Uma uniformização neste domínio não é 
consensual. As disposições por este motivo eliminadas da directiva relativa aos direitos dos 
consumidores foram agora transferidas sem alterações para uma proposta de regulamento 
relativo ao direito europeu comum da compra e venda.

Embora na proposta relativa a um direito europeu comum da compra e venda não esteja em 
causa um conjunto de regras imperativas, aquela acaba por pressupor a escolha das partes 
contratantes a favor deste direito da compra opcional e é de recear que o consumidor ou PME 
em posição de inferioridade, ao qual o direito dos contratos é igualmente aplicável, no caso de 
concluir um contrato com uma grande empresa, não disponha de nenhuma possibilidade de 
influenciar a escolha.

No estabelecimento de medidas europeias, destinado a aumentar as transacções 
transfronteiriças, é necessário resolver os problemas neste domínio. Os resultados do 
Eurobarómetro de Março deste ano são claros: não são os ordenamentos jurídicos diferentes, 
mas sim problemas efectivos e práticos, como as barreiras linguísticas tantas vezes existentes, 
o receio de fraudes, problemas de distribuição ou problemas efectivos no caso de um defeito 
de um produto fornecido, que impedem os consumidores de desenvolverem as suas 
actividades a nível transfronteiriço. Mas também para as empresas não são tanto as diferenças 
de ordenamento jurídico que constituem uma barreira para uma actividade transfronteiras; são
sobretudo as considerações económicas gerais que desempenham o papel decisivo.

Finalmente, note-se ainda que, à luz da jurisprudência relativa à Sociedade Cooperativa 
Europeia (ver a este respeito TJUE, C-436/03), parece mais do que duvidoso que o artigo 
114.º do TFUE possa ser vantajoso como base jurídica para o direito de compra e venda 
opcional. O artigo 114.º do TFUE não deve ser estabelecido como base para criar 
"instrumentos de regulamentação paralelos" em domínios que, actualmente, são da 
competência dos Estados-Membros. Uma vez que o instrumento opcional não é uma medida 
de aproximação das legislações, seria de recorrer ao artigo 352.º do TFUE, que, ao contrário 
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do artigo 114.º TFUE, exige uma decisão unânime do Conselho.

Na verdade, um regulamento europeu deve ser directamente aplicado nos Estados-Membros, 
mas não é direito nacional dos Estados-Membros, estando, pelo contrário, em concorrência 
com ele. Finalmente, o instrumentário opcional não está orientado para provocar uma 
alteração do conjunto de medidas legislativas nacionais, mas antes para a disponibilização de 
um ordenamento jurídico paralelo completamente harmonizado. Todavia, em última análise, 
há também o perigo de estagnação da harmonização em domínios nos quais parece existir 
uma necessidade urgente de criar regras uniformes e obrigatórias sob a forma de directivas ou 
regulamentos com vista à protecção dos consumidores. A este respeito, chama-se a atenção 
para as disposições infelizmente rudimentares contidas no direito europeu comum da compra 
e venda, relativas aos conteúdos digitais.

O ordenamento jurídico privado austríaco, em particular o ABGB e os seus valores, que se 
consolidaram na convicção dos cidadãos, não se opõe de forma alguma ao cumprimento dos 
objectivos da proposta. Por conseguinte, deve promover-se a nível europeu, em vez de um 
instrumento opcional, medidas fomentadoras da confiança que contrariem as barreiras reais 
das relações jurídicas transfronteiriças. A proposta apresentada pela Comissão preenche as 
exigências do princípio da subsidiariedade e, por conseguinte, insere-se nelas, uma vez que 
não é necessária para atingir os objectivos e, além disso, não está provado que se pudesse 
obter um valor acrescentado com a criação de um 28.º regime.

Fundamentalmente, no que se refere às observações da Comissão em relação à 
compatibilidade com o princípio da subsidiariedade, deve notar-se que estas observações 
teriam de demonstrar de forma equilibrada, com base em critérios concretos quantitativos e 
qualitativos, as consequências das modificações propostas. Todavia, a Comissão contenta-se 
com a alegação de uma vasta gama de supostos custos de transacção decorrentes para as 
empresas, sem, contudo, indicar os eventuais custos adicionais para os consumidores. O 
prejuízo potencial macroeconómico que a proposta poderia suscitar devido a uma maior 
complexidade jurídica teria de ser do mesmo modo quantificado pela Comissão, a fim de 
tornar credível a análise de impacto. Só então esta representaria uma base útil para avaliação 
da conformidade da proposta com o princípio da subsidiariedade."


