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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.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado da Câmara dos Comuns do Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do 
Norte, sobre a proposta em referência.
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Parecer fundamentado da Câmara dos Comuns

Dirigido aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão, nos termos do 

artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade.

Sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um 
direito europeu comum da compra e venda para a União Europeia1

Quadro definido nos Tratados para apreciar a observância do princípio da subsidiariedade 

1.O princípio da subsidiariedade nasce da vontade de assegurar que as decisões sejam 

tomadas tão perto quanto possível dos cidadãos da UE, sendo definido o seguinte no n.º 3 do 

artigo 5.º do TUE:

"Em virtude do princípio da subsidiariedade, 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, 

tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, devido às 

dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da 

União."

2.Nos termos do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, as instituições da UE têm de assegurar "continuamente a observância"2 do 

princípio da subsidiariedade.

3.Nesse sentido, antes de propor um ato legislativo, a Comissão tem de proceder a amplas 

consultas. Tais consultas devem, se for caso disso, ter em conta a dimensão regional e local 

das ações consideradas.3

4.  Em conformidade com o artigo 5.º do Protocolo n.º 2, todos os projetos de atos legislativos 

devem incluir uma ficha com elementos circunstanciados que permitam apreciar a 

                                               
1 15429/11, COM(11)635.
2 Artigo 1.º do Protocolo n.º 2.
3 Artigo 2.º do Protocolo n.º 2.
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observância dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. A mesma ficha deve 

conter:

— elementos que permitam avaliar o impacto financeiro do projeto;

— no caso das diretivas, elementos que permitam avaliar as implicações do projeto para a 

legislação nacional e, nos casos pertinentes, para a legislação regional; 

— indicadores qualitativos e, sempre que possível, quantitativos que permitam corroborar as 

razões "que permitem concluir que determinado objetivo da União pode ser melhor 

alcançado ao nível desta".

A ficha com elementos circunstanciados deve igualmente demonstrar que é tida em conta a 

necessidade de assegurar que qualquer encargo, de natureza financeira ou administrativa, que 

incumba à União, aos Governos nacionais, às autoridades regionais ou locais, aos agentes 

económicos e aos cidadãos, seja o menos elevado possível e proporcional ao objetivo a 

atingir.

5.  Nos termos do n.º 2 do artigo 5.º e da alínea b) do artigo 12.º do TUE, os Parlamentos 

nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de acordo com os 

procedimentos previstos no Protocolo n.º 2, nomeadamente, o procedimento de parecer 

fundamentado.

Anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 
proporcionalidade

6. O anterior Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade, anexo ao Tratado de Amesterdão, estabelecia critérios úteis sobre como 

aplicar o princípio da subsidiariedade. Esses critérios continuam a ser um indicador relevante 

da observância do referido princípio:

"Para que seja justificada, uma ação comunitária deve preencher os dois requisitos 

inerentes ao princípio da subsidiariedade: os objetivos da ação prevista não podem ser 
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suficientemente realizados pela ação dos Estados-Membros no quadro dos respetivos 

sistemas constitucionais e podem por isso ser mais adequadamente realizados por meio 

de uma ação da Comunidade.

Para determinar se aquela condição se encontra preenchida, devem ser utilizados os 

seguintes critérios:

•   a questão em apreço reveste-se de aspetos transnacionais que não podem ser 

regulados de forma satisfatória por meio de uma ação dos Estados-Membros;

• uma ação empreendida apenas ao nível nacional ou a ausência de ação por parte 

da Comunidade são contrárias às exigências do Tratado (tais como a necessidade 

de corrigir as distorções de concorrência, de evitar restrições dissimuladas às 

trocas comerciais ou de reforçar a coesão económica e social) ou lesam 

significativamente, de qualquer outra forma, os interesses dos Estados-

Membros;

• uma ação empreendida ao nível comunitário apresenta vantagens evidentes, 

devido à sua dimensão ou aos seus efeitos, relativamente a uma ação ao nível 

dos Estados-Membros."1

Legislação proposta

7. O conteúdo da proposta de regulamento é apresentado de forma pormenorizada no relatório 

do European Scrutiny Committee, ao qual é anexo o presente parecer fundamentado. Para 

estes fins, limitamo-nos a descrever o objetivo declarado da proposta e as razões apresentadas 

para uma ação ao nível da UE e não ao nível dos Estados-Membros.

Objetivo

8. A exposição de motivos da Comissão descreve o objetivo da proposta da seguinte forma:

                                               
1 Artigo 5.º.
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"O objetivo geral da presente proposta é melhorar o estabelecimento e o funcionamento 

do mercado interno, promovendo a expansão do comércio transfronteiriço para as 

empresas, bem como facilitando as compras transfronteiriças por parte dos 

consumidores. Este objetivo pode ser alcançado mediante a disponibilização de um 

conjunto autónomo e uniforme de normas de direito contratual contemplando 

disposições de defesa do consumidor – o direito europeu comum da compra e venda –

que pode ser encarado como um segundo regime de direito dos contratos dentro do 

direito nacional de cada Estado-Membro."1

Subsidiariedade

9. A exposição de motivos da Comissão aborda a subsidiariedade nos seguintes termos: "O 

objetivo da proposta – contribuir para o bom funcionamento do mercado interno, através da 

disponibilização de um conjunto uniforme de normas de direito dos contratos – tem uma 

dimensão claramente transfronteiriça e não pode ser suficientemente realizado pelos 

Estados-Membros no âmbito dos respetivos sistemas nacionais.

"Enquanto as diferenças entre os direitos nacionais dos contratos continuarem a gerar 

custos adicionais significativos nas transações transfronteiriças, o objetivo da plena 

realização do mercado interno mediante a facilitação da expansão do comércio 

transfronteiriço, para os profissionais, e das compras além-fronteiras, para os 

consumidores, não pode ser plenamente cumprido.

Ao adotarem de forma descoordenada medidas a nível nacional, os Estados-Membros 

não serão capazes de eliminar os custos de transação adicionais e a complexidade 

jurídica decorrentes das divergências entre os respetivos direitos nacionais, bem 

conhecidos dos profissionais da UE que se dedicam ao comércio transfronteiriço. Os 

consumidores continuariam a ter uma escolha reduzida e acesso limitado aos produtos 

                                               
1 Página 4 da exposição de motivos da Comissão.
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provenientes de outros Estados-Membros. Faltar-lhes-ia também a confiança decorrente 

do conhecimento dos respetivos direitos.

O objetivo da proposta pode, por conseguinte, ser mais bem alcançado por uma ação a 

nível da União, em conformidade com o princípio da subsidiariedade. A União está em 

melhores condições para resolver os problemas da fragmentação jurídica, mediante a 

adoção de uma medida no domínio do direito dos contratos que aproxime as normas 

aplicáveis às transações transfronteiriças. Além disso, visto que as tendências do 

mercado evoluem rapidamente incentivando os Estados-Membros a adotar medidas 

isoladamente para regular, por exemplo, o mercado emergente dos conteúdos digitais, é 

muito provável que se agravem as divergências legislativas, que geram maiores custos 

de transação e lacunas na proteção do consumidor."1

10. A avaliação de impacto da Comissão aborda a subsidiariedade nos seguintes termos:

"A presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade por várias razões. Os 

objetivos de facilitar a expansão do comércio transfronteiriço para as empresas e das 

compras pelos consumidores no mercado interno não podem ser plenamente realizados 

enquanto não existir um conjunto de normas uniforme e completo que as empresas e os 

consumidores possam utilizar nas transações transfronteiriças. O quadro normativo atual 

é insuficiente, pois carece de um conjunto único de normas substantivas e uniformes 

que cubra de forma completa o ciclo de vida de um contrato transfronteiriço. Além 

disso, visto que as tendências do mercado evoluem rapidamente, incentivando os 

Estados-Membros a adotar medidas isoladamente para regular, por exemplo, o mercado 

emergente dos conteúdos digitais, as divergências legislativas agravam-se, gerando 

custos de transação adicionais e uma maior complexidade jurídica para as empresas, 

bem como insegurança, que afeta as empresas e os consumidores que participam nas 

transações transfronteiriças.

                                               
1 Página 9.
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Várias partes interessadas reconhecem que a existência de diferentes direitos dos 

contratos levou a uma fragmentação jurídica passível de afetar o funcionamento do 

mercado interno, o que pode implicar custos adicionais e insegurança jurídica para as 

empresas e falta de confiança por parte dos consumidores. A União está em melhores 

condições de superar os obstáculos ao funcionamento do mercado interno, pois estes 

assumem uma dimensão claramente transfronteiriça. Mais especificamente, a União 

está em melhores condições de superar os obstáculos relacionados com o direito dos 

contratos através do desenvolvimento de um conjunto único e uniforme de normas de 

direito contratual e acrescentará valor ao quadro normativo existente, através da criação 

destas normas para os consumidores e empresas que efetuem operações 

transfronteiriças."1

Aspetos do regulamento não conformes com o princípio da subsidiariedade

11.A Câmara dos Comuns considera que o projeto de regulamento relativo a um direito 

europeu comum da compra e venda para a UE não respeita as obrigações processuais da 

Comissão estabelecidas no Protocolo n.º 2 nem o princípio da subsidiariedade, nos seguintes 

aspetos:

i) Incumprimento de um requisito processual fundamental

12.Nem a exposição de motivos nem a avaliação de impacto contêm uma ficha com 

elementos circunstanciados que permitam apreciar a observância do princípio da 

subsidiariedade (e o princípio da proporcionalidade), conforme determina o artigo 5.º do 

Protocolo n.º 2 do TFUE, cujo conteúdo consta do n.º 4 do presente parecer fundamentado.

13. O artigo 5.º do TUE assenta no princípio de que as decisões devem ser tomadas tão 

próximo quanto possível dos cidadãos da União. Os desvios em relação a esse princípio não 

devem ser aceites de ânimo leve, antes devem ser fundamentados de forma suficientemente 

                                               
1 Página 22 .
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pormenorizada e clara para que um cidadão da UE possa compreender as razões qualitativas e 

quantitativas que fundamentam a conclusão de que "determinado objetivo da União pode ser 

melhor alcançado ao nível desta."1

14. Os documentos recebidos pelo European Scrutiny Committee mostram que a proposta 

poderá ter consequências significativas ao nível, inter alia, das normas nacionais do direito 

dos contratos, seja direta ou indiretamente, dos regimes nacionais de proteção dos direitos dos 

consumidores, da clareza e da segurança jurídicas dos contratos transfronteiriços de venda de 

bens e dos custos suportados pelas empresas. Os excertos citados nos n.os 9 e 10 do presente 

parecer fundamentado mostram que nenhum destes efeitos é considerado pela Comissão na 

sua apreciação da conformidade da proposta com o princípio da subsidiariedade, o que faz 

com que seja muito difícil aos parlamentos nacionais apreciarem a observância do princípio 

da subsidiariedade no prazo de oito semanas fixado para a apresentação de um parecer 

fundamentado. (Neste caso, a Câmara dos Comuns contou com a grande ajuda dos 

contributos enviados pelas organizações representativas do Reino Unido.) Do ponto de vista 

da Câmara dos Comuns, a não-inclusão de uma ficha com elementos circunstanciados 

representa uma violação de um requisito processual fundamental do Protocolo n.º 2.

16.A abordagem da Comissão à consideração da subsidiariedade suscita a preocupação da 

Câmara dos Comuns e de todos os outros parlamentos nacionais dos Estados-Membros da 

UE. Chamamos a atenção para o ponto 2.3 da contribuição da XLVI COSAC:

"Em conformidade com o artigo 5.º do Protocolo n.º 2, a COSAC salienta que, para os 

parlamentos nacionais exercerem os poderes que lhes são reconhecidos, é necessário 

criar as condições para a avaliação dos efeitos financeiros dos projetos de atos 

legislativos da UE e, no caso das diretivas, também das implicações para os 

ordenamentos jurídicos nacionais. Além disso, a COSAC recorda que os projetos de 

atos legislativos da UE devem ser justificados com base em indicadores qualitativos e 

quantitativos. A COSAC observa que as análises de subsidiariedade constantes das 

                                               
1 Artigo 5.º do Protocolo n.º 2.
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exposições de motivos da Comissão não cumprem, até à data, os requisitos do 

artigo 5.º."

ii) Incumprimento do princípio da subsidiariedade

17.A conformidade deste objetivo com o princípio de subsidiariedade é apreciada à luz da 

orientação enunciada no n.º 6 supra.

18.É evidente que um direito da compra e venda de caráter facultativo e comum a todos os 

Estados-Membros pode ser melhor alcançado a nível da UE do que a nível nacional. Mas isso 

equivale a afirmar que o direito europeu comum da compra e venda proposto a) é necessário e 

b) constitui uma vantagem inequívoca, em virtude da sua dimensão ou efeitos, 

comparativamente a uma ação dos Estados-Membros. É necessário cumprir estes dois

requisitos para observar o princípio da subsidiariedade. Com base nos elementos que 

analisou, a Câmara dos Comuns tem dúvidas de que tal tenha acontecido.

Necessidade

19.Os estudos realizados pela Which? e pela Consumer Focus não demonstram que a 

existência de diferentes direitos dos contratos impeça, de forma significativa, os 

consumidores ou as empresas de participarem no comércio transfronteiriço. As suas 

conclusões baseiam-se igualmente numa análise das estatísticas referidas pela Comissão.1

20.A Which? dá conta de que, num Eurobarómetro recente, 80% das empresas declararam 

nunca ou raramente se terem sentido dissuadidas por obstáculos relacionados com o direito 

dos contratos no domínio do consumo. 72% das empresas afirmaram que a necessidade de se 

adaptarem e respeitarem as normas de proteção dos consumidores previstas pelos direitos dos 

contratos estrangeiros não tem impacto ou tem apenas um impacto mínimo na sua decisão de 

efetuar vendas transfronteiriças aos consumidores dos restantes países da UE. Além disso, 

79% das empresas afirmaram que um direito dos contratos único europeu no domínio do 

                                               
1 As observações pormenorizadas das organizações representativas e os elementos transmitidos pelo Governo ao Parlamento, sob a forma de 
uma exposição de motivos, são integralmente apresentados no relatório do European Scrutiny Committee de 23 de novembro de 2011, ao 
qual é anexo o presente parecer fundamentado.
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consumo não alteraria ou apenas aumentaria ligeiramente as suas operações transfronteiriças. 

Paralelamente, outros estudos da Comissão mostram que, no domínio das compras 

transfronteiriças, as maiores preocupações dos consumidores incidem sobre a fraude (62%) e 

sobre o que fazer caso surjam problemas (59%). O novo estudo da Which? confirma isso 

mesmo: mais de metade dos consumidores inquiridos revelou que os receios em torno das 

ações a tomar caso surjam problemas constituem a principal razão para não comprarem bens 

a comerciantes de fora do Reino Unido.

21.Por sua vez, a Consumer Focus faz saber que:

• O painel de avaliação dos mercados de consumo da Comissão (março de 2011) 

observou que as principais razões para um défice de comércio transfronteiriço 

são de ordem prática. 62% dos consumidores referiram temer a fraude, 59% 

preocupavam-se em saber o que fazer em caso de problemas e 49% 

manifestavam-se preocupados com a entrega;

• No inquérito qualitativo Eurobarómetro da Comissão sobre os obstáculos que se 

deparam aos cidadãos no mercado interno (setembro de 2011), a razão mais 

evocada para os consumidores não efetuarem compras transfronteiriças foi a que 

preferem comprar localmente;

• Um relatório da Comissão sobre o comércio eletrónico transfronteiriço apurou 

que 71% dos consumidores entendiam que era mais difícil resolver os problemas 

nas compras feitas a fornecedores localizados noutros países da UE.

22.  Estas constatações são corroboradas por um estudo da própria Consumer Focus. O seu 

inquérito anónimo - realizado com a colaboração de organizações de consumidores de 

11 países - às experiências dos consumidores na aquisição de bens e serviços via telemóvel 

detetou lacunas na divulgação de informações, entre as quais na delimitação das 

responsabilidades dos comerciantes nas cadeias de transações e no tratamento e resolução das 

reclamações, bem como problemas com pagamentos.
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23.De igual modo, o impacto da divergência dos direitos dos contratos no domínio do 

consumo nas decisões das empresas em matéria de comércio transfronteiriço parece ser 

exagerado. Segundo a avaliação de impacto da Comissão1, apenas 7% das empresas 

consideram que a "necessidade de se adaptarem e cumprirem diferentes normas de proteção 

do consumidor previstas nos direitos dos contratos estrangeiros" influi grandemente na sua 

decisão de efetuarem vendas transfronteiriças aos consumidores dos outros países da UE. É 

surpreendente que este importante dado estatístico não conste do parágrafo correspondente da 

avaliação de impacto, mas antes de uma nota de rodapé. A frase do dito parágrafo enuncia, 

enganosamente:

"38% das empresas com experiência ou interesse no comércio transfronteiriço viam a 

necessidade de se adaptarem e cumprirem as normas de proteção do consumidor 

previstas nos direitos dos contratos estrangeiros como um obstáculo."

24.Num recente Eurobarómetro Flash (n.º 300), quase 80% dos comerciantes disseram que 

um direito do consumidor harmonizado na UE faria "pouca ou nenhuma diferença" no seu 

comércio transfronteiriço. Ademais, de acordo com o Eurobarómetro Flash n.º 321, perto de 

90% dos comerciantes nunca ou raramente se recusaram a efetuar vendas a consumidores 

estrangeiros por causa das diferenças nas normas de proteção do consumidor estipuladas pelo 

direito dos contratos do seu Estado-Membro da UE.

25.A Consumer Focus conclui que a Comissão não apresentou nenhuma prova convincente 

que sustente a sua posição de que o novo instrumento do direito dos contratos da UE 

permitirá alcançar o objetivo de promover a expansão do comércio transfronteiriço. O estudo 

da Consumer Focus afirma que os consumidores e as empresas que participam no comércio 

transfronteiriço enfrentam outros obstáculos bem mais importantes do que a variabilidade do 

direito dos contratos.

26.O inquérito levado a cabo pela Federação das Pequenas Empresas ("Federation of Small 

Businesses", FSB), que apoia a proposta, apurou que apenas 18% das empresas afirmaram 

que a proposta iria ajudá-las. Um quarto dos membros da FSB mantém relações comerciais 
                                               
1 Pág. 13, nota de rodapé 55.
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além-fronteiras, 87% das quais com os outros países da UE, mas apenas 14% consideram que 

os entraves jurídicos desincentivam o comércio transfronteiriço.

Vantagem inequívoca em virtude da sua dimensão e efeitos

27.  As organizações representativas do Reino Unido e o Governo, na exposição de motivos 

ao Parlamento de 31 de outubro, manifestam uma série de preocupações, que se sobrepõem. 

Entre elas estão as grandes dúvidas sobre a possibilidade de realizar a intenção legislativa de 

"facilitar a expansão do comércio transfronteiriço para as empresas e das compras pelos 

consumidores" e, nesse sentido, sobre se uma ação a nível da UE será mais eficaz do que uma 

ação dos Estados-Membros.

- Complexidade jurídica

28. A primeira preocupação é de que o direito europeu comum da compra e venda resulte em 

níveis mais elevados de complexidade jurídica. O fato de muitas questões, mencionadas no 

considerando 27, que afetam a relação jurídica entre as partes não serem abrangidas por este 

regime independente poderá prejudicar o objetivo de eliminar a necessidade de as empresas 

suportarem custos de transação associados ao aconselhamento jurídico sobre a legislação de 

outro país. Entre os juristas no Reino Unido existe o receio legítimo de que, tal como está 

redigida, a proposta vá aumentar a confusão e não diminuir a complexidade. As exceções 

previstas no considerando 27 são as seguintes:

"Todas as questões de natureza contratual ou extracontratual que não sejam tratadas pelo 

direito europeu comum da compra e venda serão regidas pelas normas em vigor do direito 

nacional, fora do âmbito do direito europeu comum da compra e venda, aplicáveis nos 

termos dos Regulamentos (CE) n.º 593/2008 e (CE) n.º 864/2007 ou qualquer outra norma 

de conflitos de leis. Entre essas questões incluem-se a personalidade jurídica, a nulidade 

do contrato resultante de incapacidade jurídica, ilegalidade ou imoralidade, a 

determinação da língua do contrato, a prevenção da discriminação, a representação, a 

pluralidade de devedores e de credores, a alteração das partes, incluindo a cessão, a 

compensação e a fusão/concentração, os direitos reais, incluindo a transferência da 
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propriedade, a propriedade intelectual, bem como a responsabilidade civil. Além disso, a 

questão de saber se podem ser intentadas simultaneamente ações concorrentes em matéria 

de responsabilidade contratual e extracontratual não é abrangida pelo âmbito de aplicação 

do direito europeu comum da compra e venda"

- Segurança jurídica

29. Para um código jurídico ser aplicado uniformemente em toda a UE, tem de ser 

interpretado de igual maneira. Todavia, a proposta não estabelece nenhum mecanismo para 

esse fim. O artigo 14.° exige aos Estados-Membros que notifiquem as sentenças transitadas 

em julgado dos respetivos tribunais que interpretem as disposições do direito europeu comum 

da compra e venda ou quaisquer outras disposições do regulamento. A Comissão criará uma 

base de dados com essas sentenças. No entanto, uma base de dados de sentenças não 

constituirá um precedente jurisprudencial para os tribunais nacionais, aos quais incumbe a 

interpretação e a aplicação do direito europeu comum da compra e venda. Na ausência de 

uma única fonte de jurisprudência, os juristas do Reino Unido consideram ser provável que o 

direito europeu comum da compra e venda venha a ser diferentemente interpretado e aplicado 

nos Estados-Membros. Tal situação aumentará a insegurança e não a clareza das vendas 

transfronteiriças efetuadas ao abrigo do novo instrumento, exigirá aconselhamento jurídico e, 

com isso, obstará à finalidade essencial da proposta.

-   Direitos do consumidor

30.A introdução de um direito europeu dos contratos facultativo aumentaria a insegurança 

jurídica e geraria confusão nos consumidores, os quais se veriam confrontados com uma 

situação em que diferentes normas se aplicariam aos mesmos produtos, consoante a quem os 

comprassem e a localização do fornecedor.

31. Presentemente, os consumidores que efetuam compras transfronteiriças na UE podem ser 

confrontados com normas diferentes, mas o Regulamento Roma I (artigo 6.º) estabelece que, 

em geral, os consumidores beneficiam de um maior nível de proteção ao abrigo do direito 

interno. Embora o projeto de regulamento preveja que ambas as partes do contrato terão de 

acordar a sua aplicação, e que os consumidores terão de ser solicitados a aceitá-lo 
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explicitamente, a realidade é que a escolha do consumidor ficará limitada a duas opções: 

aceitar o contrato proposto pelo fornecedor ou não comprar o produto. Com a introdução de 

um corpo legislativo que, na verdade, é facultativo para as empresas, a legislação nacional de 

proteção do consumidor nacional passa também a ser "facultativa".

32.Nos termos do n.º 3 do artigo 114.º do TFUE, ao apresentar propostas relativas ao 

mercado interno como esta, a Comissão é obrigada a garantir um elevado nível de proteção do 

consumidor. Uma vez mais, tendo em conta os elementos analisados, a Câmara dos Comuns 

entende existirem dúvida consideráveis quanto à possibilidade de a proposta o conseguir e 

sobre se, nesse sentido, a ação a nível da UE, no lugar da ação dos Estados-Membros, irá 

trazer os maiores benefícios que a Comissão anuncia.

- Aplicação interna

33.O artigo 13.º estipula que "os Estados-Membros podem decidir tornar o direito europeu 

comum da compra e venda aplicável" num contexto inteiramente interno e aos contratos entre 

comerciantes, mas desde que nenhum deles seja uma PME.

34. A Câmara dos Comuns manifesta sérias reservas quanto à adequação de incorporar uma 

disposição permissiva sobre contratos celebrados a nível interno numa proposta legislativa da 

UE cuja premissa é o melhor funcionamento do mercado interno. Nada atesta que o referido 

artigo seja necessário para alcançar os objetivos da proposta. Aliás, nunca o poderia ser, dado 

que a disposição não é obrigatória. Existe, portanto, a preocupação de que o principal objetivo 

legislativo resida no efeito indireto da mesma.

35.  Este ponto foi devidamente sublinhado no documento apresentado pela Which?:

"Existe o risco efetivo de o direito europeu comum da compra e venda ocupar o lugar 

das legislações nacionais aplicáveis ao consumidor, porquanto a proposta da Comissão 

confere aos Estados-Membros a opção de tornar o direito europeu comum da compra e 

venda aplicável aos contratos celebrados a nível interno. Além disso, se os 

comerciantes o aplicarem às vendas transfronteiriças, fará sentido que, seguidamente, 

o comecem a aplicar aos contratos celebrados a nível interno, como permite o projeto 

de regulamento, para não terem de operar segundo dois regimes jurídicos diferentes. 
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Além disso, se as empresas que participam no comércio transfronteiriço adquirirem 

uma vantagem competitiva (por aplicarem o direito europeu comum da compra e 

venda) face às empresas que operam unicamente no mercado interno, tal situação

pode, efetivamente, forçar as empresas nacionais a migrarem também para o direito 

comum da compra e venda. Uma ou outra situação culminaria, de facto, numa 

harmonização dissimulada do direito dos contratos."

Conclusão

36.Pelos motivos expostos, a Câmara dos Comuns conclui que a presente proposta não 

respeita o princípio de subsidiariedade.


