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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, para informação, um parecer fundamentado do Senado belga sobre a 
proposta supramencionada. 
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Senado da Bélgica

Sessão de 2011-2012

6 de dezembro de 2011

Proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a um direito europeu 
comum da compra e venda (COM 2011-635)

Controlo da subsidiariedade e da proporcionalidade

Conclusões da Comissão da Justiça

Secção 1. Os textos

O segundo parágrafo do n.º 3 do artigo 5.º do Tratado da União Europeia (TUE) define duas 
regras.

A primeira consiste numa regra de ação. É dirigida às instituições da União. Estas deverão 
respeitar «o princípio da subsidiariedade em conformidade com o Protocolo relativo à 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade»1.

A segunda consiste numa regra de controlo. Dirige-se às instituições dos Estados-Membros. 
«Os Parlamentos nacionais velam pela observância do princípio da subsidiariedade de 
acordo com o processo previsto no referido Protocolo».

O Protocolo n.º 1 anexado ao TUE define o papel dos Parlamentos nacionais na União 
Europeia. Estipula, n.º 3 do artigo 2.º, que «a Comissão envia os seus projetos de atos 
legislativos diretamente aos parlamentos nacionais, ao mesmo tempo que ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho».

Este Protocolo acrescenta, no n.º 1 do artigo 3.º, que «Os Parlamentos nacionais podem dirigir 
aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer 
fundamentado sobre a conformidade de determinado projeto de ato legislativo com o 
princípio da subsidiariedade, nos termos do Protocolo relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade»2.

O Protocolo n.º 2 é, por sua vez, consagrado à «aplicação dos princípios da subsidiariedade e 
da proporcionalidade» e ao sistema de controlo da aplicação destes princípios (preâmbulo do 
Protocolo).

                                               
1 O n.º 3 do artigo 5.º do TFUE, especifica que «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 Para um comentário a estas disposições, cf. F. Delpérée et F. Dopagne, Le dialogue parlementaire Belgique-
Europe, avant-propos de W. Martens, Bruxelles, Bruylant, 2010.
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Especifica, nomeadamente na alínea 1 do artigo 6.º, que «qualquer Parlamento nacional ou 
qualquer das câmaras de um desses Parlamentos pode, no prazo de oito semanas a contar da 
data de envio de um projeto de ato legislativo, nas línguas oficiais da União, 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. Cabe a cada um dos Parlamentos nacionais ou a cada uma das 
câmaras de um Parlamento nacional consultar, nos casos pertinentes, os Parlamentos regionais 
com competências legislativas».

Por outro lado, não se pode ignorar que a Bélgica fez acompanhar a assinatura do Tratado de 
Lisboa de uma declaração «sobre os Parlamentos nacionais». Trata-se da declaração n.º 51. A 
Bélgica especifica «que, por força do seu direito constitucional, tanto a Câmara dos 
Representantes e o Senado do Parlamento Federal como as assembleias parlamentares das 
Comunidades e das Regiões atuam, em função das competências exercidas pela União, como 
componentes do sistema parlamentar nacional ou câmaras do Parlamento nacional».

Em virtude dos textos supramencionados, apresentou-se ao Senado, a 20 de outubro de 2011, 
uma proposta de regulamento europeu de 11 de outubro de 2011 sobre um direito comum da 
compra e venda (COM (2011) 635).

A proposta foi transmitida à Comissão da Justiça, que deliberou sobre a mesma nas suas 
reuniões de 22 e 29 de novembro e de 6 de dezembro. A Comissão realizou audiências cuja 
ata se encontra em anexo ao relatório (doc. Senado, n.º 5-1382/1). Recebeu igualmente 
contribuições escritas do professor Patrick Wéry, da Ordre des barreaux francophones et
germanophones (Benoît Kohi e Denis Philippe), e da Orde van Vlaamse Balies (Eddy 
Boydens), também reproduzidas no anexo do relatório.

Recorda que o prazo fixado para a apresentação de um parecer relativamente ao respeito do 
princípio da subsidiariedade termina a 12 de dezembro de 2011.

Secção 2. Considerações metodológicas

A assembleia parlamentar, quando solicitada a emitir um parecer relativamente à 
conformidade de um projeto de ato legislativo com o princípio de subsidiariedade, deverá 
guiar-se por dois preceitos metodológicos. O primeiro de ordem jurídica e o segundo mais de 
ordem política.

Do ponto de vista jurídico, deve dar-se à verificação da conformidade o seu sentido original, a 
saber a confrontação de duas normas — por um lado, as disposições de um texto em projeto e, 
por outro, as do Tratado, neste caso o princípio de subsidiariedade. Esta comparação deve 
resultar numa apreciação jurídica da validade da iniciativa legislativa tomada. Caso venha a 
concluir-se, no final desta análise, que o texto em projeto não se insere na perspetiva da 
subsidiariedade e caso esta apreciação seja partilhada por outras assembleias parlamentares, 
caberá ao autor do texto reexaminar a sua proposta.

Do ponto de vista político, cabe evidentemente a uma assembleia parlamentar pronunciar-se 
segundo os seus critérios habituais de apreciação política — na medida em que os membros 
eleitos deverão, em princípio, apreciar uma proposta em função de critérios claramente 
políticos. Tal como a Câmara dos Representantes, o Senado insistiu — por ocasião da 
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apreciação do projeto-piloto concebido pela COSAC a propósito do «terceiro pacote 
ferroviário» — no caráter político do controlo a realizar nesse momento.

O controlo da subsidiariedade proporciona à assembleia a oportunidade de exprimir a sua 
opinião sobre a organização geral dos poderes na União Europeia. Dá-lhe a oportunidade de 
indicar como é necessário, segundo a assembleia, compreender as disposições do Tratado que 
exigem que a decisão política seja tomada «tão próximo quanto possível dos cidadãos da 
União» (preâmbulo do Protocolo n.º 2).

Nestas condições, a assembleia parlamentar pode colocar três questões diferentes aquando de 
um controlo de subsidiariedade1:

a. A questão da competência. Na elaboração de um ato legislativo, as autoridades europeias 
restringiram-se ao domínio de atividades que lhes compete? Podem encontrar nos Tratados 
um poder para intervir neste domínio?

b. A questão da pertinência. Tal como foi elaborado, o ato legislativo responde 
adequadamente ao problema que pretende resolver? A medida proposta é adequada? Permite 
ou facilita a realização do objetivo pretendido pelas instituições europeias?

c. A questão da proximidade. O projeto de ato legislativo respeita suficientemente as 
iniciativas e as intervenções das autoridades nacionais? Não se poderiam ter obtido os 
mesmos resultados por intermédio dos Estados-Membros? «As dimensões ou os efeitos da 
ação considerada» justificam uma intervenção europeia neste domínio?

Por outro lado, não cabe às assembleias parlamentares exprimirem-se discricionariamente 
sobre o fundo da proposta de regulamento, sublinhando as suas vantagens ou inconvenientes2.

Secção 3. O objeto da proposta de regulamento

A proposta de regulamento europeu relativo a um direito europeu comum de compra e venda 
visa contribuir para o bom funcionamento do mercado interno através da criação de um 
corpus uniforme e voluntário de regras em matéria contratual. 

Dirige-se tanto às empresas quanto aos cidadãos. As primeiras deverão estar associadas ao 
desenvolvimento de um comércio transfronteiriço. Os segundos deverão ser encorajados a 
proceder, em condições mais cómodas e seguras, a compras transfronteiriças. A proposta diz 
respeito tanto a contratos de venda celebrados entre empresas quanto a contratos celebrados 
entre uma empresa e consumidores.

Deste modo, criar-se-ia um direito qualificado como autónomo e uniforme. Teria caráter 
facultativo. Seria apenas aplicável para as partes envolvidas nas transações transfronteiriças 
que o subscrevessem. Seria um «segundo regime de direito contratual» que poderia inserir-se 
no seio do direito nacional de cada um dos Estados-Membros, a par de um primeiro regime 

                                               
1 Sobre este assunto, cf. Le principe de subsidiarité, Bruxelles, Bruylant, 2000 e L'Europe de la subsidiarité (dir. 
M. Verdussen), Bruxelles, Bruylant, 2000.
2 «Não teremos razões para temer, escreve o professor Wéry, que, na prática, o vendedor profissional (imponha) 
a sua vontade ao consumidor e que, confrontado com uma oferta de contrato de adesão, o consumidor não tenha 
margem de negociação?»
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que continuaria a ser o do Código Civil (art.º 1582.º a 1701.º) e das leis imperativas que visam 
organizar o regime do consumo.

A adoção deste sistema opcional permitiria eliminar um certo número de obstáculos 
resultantes das divergências entre os sistemas jurídicos relativos ao direito dos contratos, 
particularmente do contrato de compra e venda. Poderia indicar os procedimentos a seguir 
para a harmonização do direito das obrigações em geral.

Secção 4. A análise da conformidade

Tendo em conta as observações metodológicas formuladas, a Comissão examinou, sob três 
pontos de vista, a proposta de regulamento europeu que lhe foi apresentada para apreciação.

4.1. No que diz respeito à análise de competências, salienta que os Tratados não contêm 
disposições específicas que permitam adotar um regime jurídico que se integre no direito dos 
Estados-Membros sem, no entanto, modificar as suas disposições essenciais.

A legislação em projeto não tem, contudo, como finalidade substituir as legislações nacionais. 
Tão-pouco procura harmonizar as suas disposições. Procura criar um novo veículo jurídico 
que coexista e entre, em grande medida, em concorrência com o conteúdo de cada um dos 
direitos nacionais.

Os autores da proposta baseiam a sua intervenção no primeiro parágrafo do artigo 114.º do 
TFUE. Esta disposição visa assegurar a «aproximação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros, que tenham por objeto o 
estabelecimento e o funcionamento do mercado interno». No n.º 3 do mesmo artigo, é 
especificado que, nas disposições que formular, nomeadamente em matéria de defesa do 
consumidor, a Comissão deverá ter por base «um nível de proteção elevado».

A proposta não se insere, contudo, na perspetiva da aproximação das disposições legislativas 
nacionais. Os autores deveriam ter escolhido outra base legal, como o artigo 352.º do TFUE, 
que autorizasse a União a tomar «medidas adequadas» caso «uma ação da União for 
considerada necessária, no quadro das políticas definidas pelos Tratados, para atingir um 
dos objetivos estabelecidos pelos Tratados, sem que estes tenham previsto os poderes de 
ação necessários para o efeito».

Neste caso, caberia aos autores da proposta obter a adesão unânime dos Estados-Membros. 
Fazendo erroneamente referência ao artigo 114.º do TFUE, introduzem uma distorção no 
processo legislativo europeu. Incidentalmente, deslocam também o centro da decisão política 
no seio da União.

4.2. No que diz respeito à análise da pertinência, a Comissão constata que, no que concerne as 
operações transfronteiriças, a intervenção das autoridades europeias pode ter um efeito 
inesperado para as legislações nacionais num sistema jurídico confinado ao direito interno. 
Pode contribuir para tornar as transações transfronteiriças mais simples e seguras para 
quinhentos milhões de pessoas.

Este objetivo é aceitável. Faz parte dos objetivos que a União Europeia pode e deve 
prosseguir. No entanto, pode-se questionar se os meios utilizados serão os mais adequados 
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para alcançar esse objetivo. Poderia a legislação proposta, na verdade, oferecer a um conjunto 
de atores económicos um meio cómodo de contornar as disposições imperativas inscritas nas 
legislações nacionais?

O professor Patrick Wéry — que apresenta um estudo indubitavelmente favorável à proposta 
de regulamento — não deixa de assinalar: Segundo a exposição de motivos, «conforme o n.º 3 
do artigo 114.º do TFUE, o direito europeu comum da compra e venda garantiria um nível 
elevado de defesa dos consumidores instituindo imperativamente o seu próprio corpo de 
regras, que manteriam ou melhorariam o grau de proteção do qual beneficiam os 
consumidores, graças ao direito do consumo em vigor a nível da União».

Contudo, acrescenta: «Pode-se duvidar da exatidão desta asserção relativamente ao direito 
positivo belga. O exemplo das cláusulas abusivas nos contratos entre vendedores profissionais 
e consumidores é expressivo». Podemos concluir que a proposta garante «uma proteção 
menos forçada» do que a do direito belga, tal como se exprime na Lei de 6 de abril de 2010 
relativa às práticas do mercado e à defesa dos consumidores.

Esta conclusão leva-nos a considerar que a proposta de regulamento não atinge os objetivos 
que se tinha proposto.

4.3. No que diz respeito à análise da proximidade, pode-se questionar se os autores do projeto 
de regulamento europeu demonstram suficientemente que o ato legislativo que propõem pode 
satisfazer uma análise de subsidiariedade.

Ainda que seja da sua competência provar que uma intervenção europeia seria mais eficaz no 
domínio do direito da compra e venda e servirá melhor o desenvolvimento do mercado único, 
falta-lhes avançar com análises numéricas que apoiem a sua posição de princípio.

A afirmação segundo a qual «a União é o melhor lugar para remediar o problema da 
fragmentação jurídica» (nota do professor Wéry) não bastaria por si só, exceto considerando 
por uma espécie de petição de princípio que, sem atender às garantias contidas nas legislações 
dos Estados-Membros, um regulamento europeu seria mais indicado para estabelecer um 
regime jurídico uniforme nesta matéria.

Os autores não parecem ter em conta o impacto da Diretiva 2011/83/UE relativa aos direitos 
dos consumidores (Jornal Oficial da União Europeia, 22 de novembro de 2011) que deve 
ainda ser transposta para o direito interno. Não demonstram como é possível conciliar as 
disposições do regulamento em projeto com as do Regulamento n.º 593/2008 sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais (Roma I).

Os autores não demonstram que um vigésimo oitavo regime — dito «opcional» —, 
acrescentado aos vinte e sete regimes jurídicos aplicáveis nos Estados-Membros e que entre 
em concorrência com os mesmos, servirá melhor os interesses dos produtores e dos 
consumidores.

A harmonização da legislação relativa à defesa dos consumidores é um êxito. Deve atingir de 
forma mais precisa e eficaz os seus objetivos do que um regime mínimo de proteção, proposto 
a título facultativo.
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Secção 5. Conclusão da Comissão da Justiça

Tendo em conta as observações expostas, nomeadamente as relativas à competência das 
autoridades da União Europeia, a Comissão é da opinião de que a proposta de regulamento 
apresentada para apreciação viola o princípio da subsidiariedade. Organiza a concorrência 
entre regimes jurídicos distintos quando deveria ter como objetivo combater os efeitos 
prejudiciais que resultam de legislações diferentes ou, em alternativa, atenuá-los. Deveria ser 
revista para responder às diferentes objeções mencionadas.


