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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 projeto de ato 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 projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

Nos termos do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade. 

Figura em anexo, a título informativo, um parecer fundamentado do Bundestag da República 
Federal da Alemanha sobre a proposta supra. 
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ANEXO

Deutscher Bundestag

Exm.º Senhor Presidente

Na sua 146.ª sessão, em 1 de dezembro de 2011, o Bundestag  alemão adotou, relativamente à

proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um direito europeu comum 
da compra e venda
Doc. do Conselho15429/11; COM(2011)635 final

o seguinte parecer:

Tendo tomado conhecimento da notificação constante do ofício 17/7713 n.º A.5, é adotada a seguinte 
resolução enquanto parecer fundamentado nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 anexo ao 
Tratado da União Europeia e ao Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia relativo à 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade:

"No entender do Bundestag, a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo 
a um direito europeu comum da compra e venda (COM(2011)635; Doc. do Conselho n.º 15429/11) 
não é compatível com o princípio da subsidiariedade.

O Bundestag remete para a sua resolução sobre o Livro Verde da Comissão "Opções estratégicas para 
avançar no sentido de um direito europeu dos contratos para os consumidores e as empresas" 
(COM(2010)348 final; Doc. do Conselho n.º 11961/10) constante do ofício 17/4565. 

Reafirma a sua convicção de que, antes da aplicação de disposições da UE no domínio do direito 
contratual e, em especial, do direito da compra e venda, importa efetuar uma avaliação de impacto 
fiável das consequências jurídicas esperadas e dos efeitos concretos para o mercado e os 
consumidores.

Fundamentação:

1. Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade anexo ao Tratado da União Europeia (TUE) e ao Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia (TFUE), os Parlamentos nacionais podem expor, num parecer 
fundamentado, as razões pelas quais consideram que o projeto de um ato legislativo não obedece ao 
princípio da subsidiariedade.

O Bundestag está persuadido de que os critérios de apreciação que os Parlamentos nacionais 
empregam para esse efeito deverão abranger a escolha da base jurídica, o cumprimento do princípio da 
subsidiariedade no sentido estrito do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, bem como o princípio da 
proporcionalidade nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do TUE.

A competência da União, à luz do princípio da competência limitada às atribuições, representa uma 
questão prévia fundamental para a apreciação da compatibilidade com o princípio da subsidiariedade. 
As normas relativas à competência referem-se frequentemente a casos concretos de aplicação dos 
princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, pelo que, em muitos casos, não se afigura viável 
proceder a uma análise isolada do princípio da subsidiariedade.

O Bundestag considera que esta sua apreciação jurídica é corroborada por grande parte da bibliografia 
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jurídica disponível (Hans Hofmann, Europäische Subsidiaritätskontrolle in Bundestag und Bundesrat, 
Das 8. Berliner Forum der Deutschen Gesellschaft für Gesetz-gebung (DGG), ZG 2005, 66, (70, 73); 
Christine Mellein, Subsidiaritätskontrolle durch nationale Parlamente, Eine Untersuchung zur Rolle 
der mitgliedstaatlichen Parlamente in der Architektur Europas, Baden-Baden, 2007, pág. 200 e seg.; 
Ingolf Pernice/Steffen Hindelang, Potenziale europäischer Politik nach Lissabon - Europapolitische 
Perspektiven für Deutschland, seine Institutionen, seine Wirtschaft und die Bürger, EuZW 2010, 407 
(409); Jürgen Schwarze, Der Verfassungsentwurf des Europäischen Konvents - Struktur, 
Kernelemente und Verwirklichungschancen, in: ders. (Hrsg.), Der Verfassungsentwurf des 
Europäischen Konvents, Verfassungsrechtliche Grundstrukturen und wirtschaftsverfassungsrechtliches 
Konzept, Baden-Baden 2004, pág. 489, 522 e seg.; Elisabeth Wohland, Bundestag, Bundesrat und 
Landesparlamente im europäischen Integrationsprozess, Zur Auslegung von Art. 23 Grundgesetz unter 
Berücksichtigung des Verfassungsvertrags von Europa und des Vertrags von Lissabon, Frankfurt 
(Main) 2008, pág. 201 e seg.; Alexandra Zoller, Das Subsidiaritätsprinzip im Europäischen 
Verfassungsvertrag und seine innerstaatliche Umsetzung in Deutschland, in: Europäisches Zentrum 
für Föderalismus-Forschung Tübingen (Hrsg.), Jahrbuch des Föderalismus 2005, Baden-Baden 2005, 
pág. 270; Peter Altmaier, Die Subsidiaritäts-kontrolle der nationalen Parlamente nach dem 
Subsidiaritäts-protokoll zum EU-Verfassungsvertrag, in: Hans-Jörg Derra (Hrsg.), Freiheit, Sicherheit 
und Recht, FS für Jürgen Meyer zum 70. Geburtstag, Baden-Baden 2006, pág. 314; Marco 
Buschmann/Birgit Daiber, Subsidiaritätsrüge und Grundsatz der begrenzten. Einzelermächtigung, 
DÖV 2011, 504, (505, 506)).

Também num encontro de jurisconsultos, realizado em 16 de junho de 2010 na subcomissão de direito 
europeu da comissão de assuntos jurídicos do Bundestag sobre o tema "Exame do princípio da 
subsidiariedade à luz do direito da União", quase todos os peritos, nomeadamente, o Prof. Dr. 
Christian Calliess, Prof. Dr. Adelheid Puttler, Oliver Suhr, Dr. Joachim Wuermeling e Prof. Dr. Ralph 
Alexander Lorz, defenderam esta compreensão alargada da análise do princípio da subsidiariedade no 
contexto da verificação da compatibilidade com o mesmo.

Também o Bundesrat entende que se verifica uma violação do princípio da subsidiariedade sempre 
que a União Europeia não possui competência para adotar um ato legislativo (ver, por exemplo, ofício 
do Bundesrat 43/10 (resolução)).

2. A Comissão Europeia adotou a sua proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 
Conselho relativo ao direito europeu comum da compra e venda (doravante designado por "o 
Regulamento") em 11 de outubro de 2011. A Comissão fundamenta o regulamento na base jurídica do 
artigo 114.º do TFUE. O Bundestag defende que o artigo 114.º do TFUE não se adequa ao 
regulamento relativo ao direito europeu comum da compra e venda.

Nos termos do artigo 114.º, n.º 1, segunda frase, do TFUE, o Parlamento Europeu e o 
Conselho adotam as medidas relativas à aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno. Todavia, de acordo com o objeto e 
o conteúdo do regulamento, com a introdução de um direito europeu comum da compra e 
venda, o que não se pretende nem é possível alcançar é, precisamente, tal aproximação.

a) O direito europeu comum da compra e venda aplica-se numa base voluntária aos contratos 
transfronteiriços mediante um acordo explícito entre os parceiros contratuais. As disposições 
individuais, pelas quais se rege a eleição do direito europeu comum da compra e venda, resultam dos 
artigos 3.º e seguintes do regulamento. Nos termos daqueles artigos, caso os parceiros não estipulem 
que se aplica o direito europeu comum da compra e venda, aplicam-se as disposições da respetiva 
legislação nacional nos termos do Regulamento (CE) n.º 593/2008 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, ou outras disposições relativas aos conflitos de leis.
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Nos termos do regulamento, as disposições legais nacionais aplicáveis aos contratos de compra e 
venda, bem como a outros tipos de contratos abrangidos pelo direito europeu comum da compra e 
venda, deveriam permanecer inalteradas. No considerando 9, refere-se expressamente que não é 
operada uma harmonização do direito contratual através de uma modificação do direito contratual 
nacional, mas através da criação, em cada Estado-Membro, de um segundo regime de direito 
contratual facultativo para os contratos que se inscrevam no âmbito de aplicação daquele regulamento.

b) Na jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu, esclarece-se que, se não modificar os 
ordenamentos jurídicos nacionais, um ato legislativo não dá azo a qualquer harmonização das 
disposições jurídicas e administrativas dos Estados-Membros na aceção do artigo 114.º, n.º 1, do 
TFUE (cf. TJUE, acórdão de 2.5.2006, C-436/03, Parlamento ./. Conselho, Col. 2006, 1-3733). Por 
conseguinte, as medidas legislativas adotadas com disposições uniformes para toda a União e que 
coexistam com o direito nacional, apenas se sobrepondo a este, não podem ter por base jurídica o 
artigo 114.º do TFUE.

Esta interpretação do artigo 114.º do TFUE é confirmada por uma comparação sistemática com a base 
jurídica do artigo 118.º do TFUE. Segundo este artigo introduzido com o Tratado de Lisboa, é possível 
criar, no âmbito do processo legislativo ordinário, entre outros, títulos jurídicos europeus destinados a 
assegurar uma proteção uniforme dos direitos de propriedade intelectual na União. Tais títulos 
europeus intervêm paralelamente aos títulos correspondentes dos Estados-Membros, sem os 
modificarem ou substituírem. Por conseguinte, o Tratado de Lisboa confere à União, para o setor 
exclusivo dos direitos da propriedade intelectual, poderes para adotar medidas legislativas aplicáveis 
paralelamente às disposições nacionais. Por raciocínio inverso, conclui-se que o artigo 114.º do TFUE 
não pode ser invocado como base jurídica de disposições europeias aplicáveis aos demais setores, se 
essas disposições se aplicarem paralelamente às disposições nacionais, não alterando o seu conteúdo.

Tal corresponde à prática legislativa que vigorou até à data na União: os títulos e as formas jurídicas 
do direito da União, que coexistem com as correspondentes disposições legislativas nacionais sem as 
alterarem nem substituírem, nunca se basearam no artigo 114.º do TFUE, mas sempre no artigo 352.º 
do TFUE (ver, por exemplo, os regulamentos que instituem a associação económica europeia, a 
sociedade europeia e a cooperativa europeia). O mesmo princípio se aplica aos regulamentos europeus 
relativos à proteção das variedades vegetais, à marca comunitária e aos desenhos ou modelos 
comunitários, os quais, sem exceção, complementam os ordenamentos jurídicos nacionais, sem os 
substituírem ou harmonizarem.

Numa audição pública da comissão dos assuntos jurídicos do Bundestag realizada em 21 de novembro 
de 2011, os peritos Prof. Dr. Hans Christoph Grigoleit, Dr. Peter Huttenlocher, Prof. Dr. Karl 
Riesenhuber, Prof. Dr. Wulf-Henning Roth, Prof.ª Dr.ª Marina Tamm e Prof. Dr. Gerhard Wagner, 
confirmaram as reservas face à escolha do artigo 114.º do TFUE para base jurídica do regulamento.

No presente caso, pode sempre recorrer-se à competência "por aproximação" do artigo 352.º do TFUE. 
No entanto, essa base jurídica prevê um processo distinto. Nos termos do artigo 352.º, n.º 1, do TFUE, 
o Conselho delibera por unanimidade após aprovação do Parlamento Europeu. Além disso, o 
representante da República Federal da Alemanha junto do Conselho da União Europeia só poderá 
votar a favor após o Bundestag, com o consentimento do Bundesrat, para tal o ter autorizado através 
de uma lei nos termos do artigo 23.º, n.º 1, da Constituição alemã (artigo 8.º da Lei alemã sobre a 
responsabilidade pela integração).

3. O Bundestag duvida ainda que o regulamento seja compatível com o princípio da 
subsidiariedade num sentido estrito, bem como com o princípio da proporcionalidade.
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a) Nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, nos domínios que não sejam da sua competência 
exclusiva, a União intervém apenas se e na medida em que os objetivos da ação considerada não 
possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, podendo contudo, devido às 
dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser melhor alcançados a nível da União.

Para atuar a nível da União, é necessário que os objetivos visados possam ser mais facilmente 
alcançados através dessa medida concreta. A Comissão remete para os entraves ao comércio 
transfronteiriço atribuíveis às diferenças existentes entre as legislações nacionais em matéria de 
contratos.

O Bundestag duvida que as diferentes legislações dos Estados-Membros aplicáveis aos contratos 
possam efetivamente constituir um entrave percetível às atividades económicas no espaço europeu. A 
este título, justifica-se referir a experiência adquirida na aplicação da convenção das Nações Unidas 
sobre contratos internacionais de compra e venda. A prática mostra que são sobretudo as barreiras 
linguísticas e as longas distâncias que dificultam as atividades económicas transfronteiriças, afetando 
na mesma medida os consumidores e as empresas, como o demonstram os pareceres das respetivas 
associações.

Assim, admitindo que as diferenças entre os ordenamentos jurídicos aplicáveis aos contratos 
comerciais não constituem um obstáculo de monta às trocas comerciais transfronteiriças, não se 
justifica a necessidade de um direito europeu comum da compra e venda e, desse modo, a aplicação da 
medida prevista no artigo 5.º do TUE.

Refira-se ainda que não é certo que os objetivos possam ser alcançados, porque certas questões 
fundamentais para a celebração de um contrato eficaz não são contempladas no direito europeu 
comum de compra e venda, continuando a reger-se pelo direito interno dos Estados-Membros, o qual é 
aplicável nos termos dos Regulamentos (CE) n.º 593/2008 e (CE) n.º 864/2007, ou nos termos de 
outras normas de conflitos de leis pertinentes (considerando 27). Em causa estão questões importantes 
como personalidade jurídica, invalidade do contrato por motivo de incapacidade laboral, poderes de 
representação, ilegalidade contratual por questões jurídicas ou violação dos bons costumes, cessão de 
direitos, compensação ou acerto de contas, maioria de credores e devedores e substituição das partes. 
Perante este pano de fundo, e contrariamente ao disposto no considerando 8, os parceiros contratuais 
não poderão celebrar o seu contrato com base numa única legislação contratual uniforme. Nestas 
condições, o direito europeu comum da compra e venda, em vez de eliminar, ainda agrava mais, para 
os utilizadores do direito, a insegurança e incerteza jurídicas resultantes da existência de diferentes 
ordenamentos jurídicos no mercado interno.

Além disso, também no âmbito dos regimes cobertos pelo regulamento, o Bundestag considera que 
subsiste o perigo de uma grave insegurança jurídica, o que justifica fortes reticências quanto à 
possibilidade de concretização dos objetivos do regulamento. Por natureza, o direito europeu comum 
da compra e venda só pode proporcionar disposições legislativas gerais que encerram, além disso, 
numerosos conceitos jurídicos indeterminados. Acontece que, na Alemanha como nos demais Estados-
Membros, o direito contratual se caracteriza, em grande medida, por decisões jurisprudenciais. Por 
conseguinte, a maioria das regras relevantes para os parceiros contratuais terá ainda de ser criada com 
base numa aplicação das normas relevantes por parte dos tribunais, através da concretização de 
princípios e da exploração das possibilidades jurídicas disponíveis. Tal é a tendência clara observável 
no modo como evoluem os ordenamentos nacionais em matéria de direito contratual. No entanto, na 
União não existe nenhuma competência jurisdicional uniforme em matéria de direito civil através da 
qual possa ser criado um conjunto de normas gerador de segurança jurídica. Pela sua função e 
estrutura, o Tribunal de Justiça Europeu não reúne as condições necessárias para assegurar a unidade 
jurídica. Acresce ainda que um tal processo, como revela a comparação da evolução dos diferentes 
ordenamentos jurídicos nacionais, demoraria anos se não mesmo décadas, o que foi aliás salientado 
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pelos peritos na audição de 21 de novembro de 2011. Durante todo esse período, o comércio 
transfronteiriço não seria promovido, mas sim inibido por causa da referida insegurança jurídica e dos 
elevados custos associados das transações.

b) Nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do TUE, em virtude do princípio da proporcionalidade, 
o conteúdo e a forma da ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os 
objetivos dos Tratados.

Pelas razões enunciadas na alínea a), o Bundestag entende que também não é salvaguardado o 
princípio da proporcionalidade, porque existem, à partida, dúvidas quanto à aptidão da proposta para 
alcançar os objetivos definidos."

Junto incluo a recomendação deliberada pela comissão dos assuntos jurídicos que serviu de base à 
resolução do Bundestag constante do ofício 17/8000.

Com os melhores cumprimentos,

/assinado/

Prof. Dr. Norbert Lammert


