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Posição comum adoptada pelo Conselho em 25 de Setembro de 2006 tendo em vista a 
aprovação do regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à lei aplicável às 
obrigações extracontratuais ("ROMA II")

Posição comum do Conselho (9751/7/2006 – C6-0317/2006 – 2003/0168(COD))

Posição comum do Conselho Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 27
Considerando 29 bis (novo)

(29 bis) No quadro da lei aplicável nos 
termos do presente regulamento, o 
Tribunal deveria ter em conta o facto de o 
lesado não ter a sua residência no Estado 
em que ocorreu o acidente.

Or. de

Justificação

A relatora salienta, com fundamento in re, que também e precisamente no caso de acidentes 
de viação, os danos ocorrem não só no local do acidente, não devendo apenas aí ser 
ressarcidos, mas também no Estado de origem da vítima. Tal não deve, todavia, conduzir à 
criação de regulamentação substantiva sobre o tipo e o volume da indemnização. Para o 
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efeito, não existe nenhuma base jurídica nos termos do artigo 65° do Tratado CE. Tal 
ultrapassaria igualmente o quadro do presente regulamento, porquanto daria azo a conflitos 
de leis. Por outro lado, a formulação proposta precavê a criação de incentivos a acções 
judiciais, o que se revela particularmente importante no domínio dos ilícitos em série.

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 28
N° 30 bis (novo)

(30 bis) Tal como na Convenção de Roma, 
é de aplicação o princípio " lura Novis
curia". Deveria ser o próprio tribunal a 
determinar oficiosamente a lei estrangeira
aplicável. No quadro da determinação da
lei estrangeira aplicável, as partes podem 
assistir o tribunal, podendo este solicitar a 
sua participação.

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 29
Artigo 1, n° 3

3. Sem prejuízo dos artigos 21.º e 22.º, o 
presente regulamento não se aplica à prova e 
ao processo. 

3. Sem prejuízo dos artigos 15°bis, 21.º 
e 22.º, o presente regulamento não se aplica 
à prova e ao processo. 

Or. de

Justificação

A presente alteração deverá ser considerada conjuntamente com as alterações que 
introduzem, respectivamente, o Artigo 15° bis e o Considerando 30 bis.

Alteração apresentada por Marie Panayotopoulos-Cassiotou

Alteração 30
Artigo 9
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Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 4.º, a lei 
aplicável a uma obrigação extracontratual no 
que diz respeito à responsabilidade de uma 
pessoa que age na qualidade de trabalhador 
ou de empregador, ou das organizações que 
representam os respectivos interesses 
profissionais, pelos danos decorrentes de 
acções colectivas, pendentes ou executadas, 
é a lei do país no qual a acção tenha ocorrido 
ou venha a ocorrer.

1. Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 4.º, a lei 
aplicável a uma obrigação extracontratual no 
que diz respeito à responsabilidade de uma 
pessoa que age na qualidade de trabalhador 
ou de empregador, ou das organizações que 
representam os respectivos interesses 
profissionais, pelos danos decorrentes de 
acções colectivas, pendentes ou executadas, 
é a lei do país no qual a acção tenha ocorrido 
ou venha a ocorrer.

2. O presente artigo não se aplica a acções 
colectivas contra um navio. Nesse caso, 
serão aplicáveis os princípios gerais 
constantes do artigo 4°.

Or. en

Justificação

A situação observada no sector da navegação diverge consideravelmente da das indústrias 
terrestres, relativamente às quais o artigo 9° poderia ser adequado. Os navios circulam e 
servem portos de diferentes países. Se as acções colectivas contra navios fossem regidas 
pelas legislações dos diferentes portos servidos durante uma viagem, as regras a aplicar 
variariam consideravelmente, criando, por conseguinte, incerteza jurídica. Assim sendo, a 
legislação do Estado de bandeira deveria ser a regra a aplicar à navegação.

Alteração apresentada por Piia-Noora Kauppi

Alteração 31
Artigo 9

Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 4.º, a lei 
aplicável a uma obrigação extracontratual no 
que diz respeito à responsabilidade de uma 
pessoa que age na qualidade de trabalhador 
ou de empregador, ou das organizações que 
representam os respectivos interesses 
profissionais, pelos danos decorrentes de 
acções colectivas, pendentes ou executadas, 
é a lei do país no qual a acção tenha ocorrido 
ou venha a ocorrer.

Sem prejuízo do n.º 2 do artigo 4.º, a lei 
aplicável a uma obrigação extracontratual no 
que diz respeito à responsabilidade de uma 
pessoa que age na qualidade de trabalhador 
ou de empregador, ou das organizações que 
representam os respectivos interesses 
profissionais, pelos danos decorrentes de 
acções colectivas, pendentes ou executadas, 
é a lei do país no qual a acção tenha ocorrido 
ou venha a ocorrer.

O presente artigo não se aplica a acções 
colectivas contra um navio. Nesse caso, 
serão aplicáveis os princípios gerais 
constantes do artigo 4°.
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Or. en

Justificação

O artigo 4° estipula que a lei aplicável ao ilícito é a lei do país onde ocorre o dano. O artigo 
9° propõe que a lei aplicável seja a do país no qual a acção colectiva tenha ocorrido. A 
situação observada no sector da navegação diverge consideravelmente da das indústrias 
terrestres, às quais o artigo 9° poderia ser aplicável. Caso a acção colectiva contra navios 
fosse regida pelas legislações dos diferentes portos servidos durante uma viagem, as normas 
a aplicar variariam consideravelmente. Tal não seria prático e induziria incertezas. Regra 
geral, todas as relações internas a bordo de um navio são regidas pela legislação do Estado 
de bandeira; tal reflecte o facto de, a muitos níveis, o navio ser considerado como parte 
integrante do território do Estado de bandeira. Esta situação jurídica é portadora de 
predictibilidade para os marítimos, que podem basear-se no disposto no contrato de 
trabalho. Uma alteração como a proposta no artigo 9° poderia dar origem a que as 
embarcações da UE evitassem portos em que tal fosse susceptível de causar problemas, o 
que, na prática, significaria que ROMA II poderia conduzir a uma redução do acesso ao 
mercado para embarcações da UE em alguns portos do respectivo território.

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 32
Artigo 15 bis (novo)

Artigo 15° bis
Determinação do conteúdo da lei 

estrangeira aplicável
O tribunal competente determina
oficiosamente o conteúdo da lei estrangeira 
aplicável. Para o efeito, o tribunal pode, em 
determinadas circunstâncias, solicitar a 
participação das partes.

Or. de

Justificação

É aplicável o princípio "iura novit cúria". Cabe ao tribunal determinar oficiosamente a lei 
estrangeira aplicável. No âmbito da determinação da lei estrangeira aplicável, as partes 
podem assistir o tribunal, podendo este solicitar a sua participação em casos adequados.
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Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 33
Artigo 26, parágrafo 1 bis (novo)

1 bis. Em particular, a aplicação de uma 
norma de qualquer lei referida no presente 
regulamento pode ser rejeitada, quando 
essa aplicação conduza a uma violação de 
direitos e liberdades fundamentais 
consagrados na Convenção Europeia dos 
Direitos do Homem e nas normas 
constitucionais nacionais.

Or. de

Justificação

A alteração 24 ao artigo 26°, apresentada pela relatora, é, em princípio, objecto de 
aprovação. Apenas a conclusão segundo a qual a não-aplicação de uma norma da legislação 
estrangeira por razões de ordem pública conduz à aplicação da lei do foro não constitui 
objecto de aprovação, porquanto tal não é necessariamente o caso. Esta questão deveria 
continuar sob a alçada do direito nacional. A remissão para o direito humanitário 
internacional afigura-se desnecessária. 

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 34
Artigo 27

O presente regulamento não prejudica a 
aplicação das disposições do direito 
comunitário que, em matérias específicas, 
estabeleçam regras de conflitos de leis 
referentes a obrigações extracontratuais.

O presente regulamento não prejudica a 
aplicação de actos das Instituições das 
Comunidades Europeias que:

a) em matérias específicas, estabeleçam 
regras de conflitos de leis referentes a 
obrigações extracontratuais, ou

b) estabeleçam normas aplicáveis
independentemente da lei nacional que 
regula, por força do presente regulamento, 
a obrigação extracontratual em causa, ou
c) estabeleçam disposições destinadas a 
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contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno se tais disposições não 
puderem ser aplicadas conjuntamente com 
a lei designada pelas normas do direito
internacional privado.

Or. de

Justificação

É dada aprovação ao propósito fundamental da relatora. Não obstante, não é necessário 
remeter também para aceitação de actos jurídicos, uma vez que o artigo 27° da Posição 
Comum não se circunscreve a actos jurídicos comunitários já adoptados. Além disso, a 
alínea c) do projecto de relatório da autoria da relatora não foi incluída por razões de 
segurança jurídica.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 35
Artigo 28

Relações com convenções internacionais 
existentes

Suprimido

1. O presente regulamento não prejudica a 
aplicação das convenções internacionais de 
que um ou mais Estados-Membros sejam 
parte na data de aprovação do presente 
regulamento e que estabeleçam regras de 
conflitos de leis referentes a obrigações 
extracontratuais. 
2. Todavia, entre Estados-Membros, o 
presente regulamento prevalece sobre as 
convenções celebradas exclusivamente 
entre dois ou vários Estados-Membros, na 
medida em que estas incidam sobre 
matérias regidas pelo presente 
regulamento. 

Or. de

Alteração apresentada por Katalin Lévai

Alteração 36
Artigo 28, n° 2 bis (novo)
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2 bis. Se todos os elementos relativos à 
situação no momento da ocorrência do 
dano se localizarem em um ou vários 
Estados-Membros da União Europeia, as 
disposições do presente regulamento têm 
primazia sobre as disposições da 
Convenção da Haia, de 4 de Maio de 1971, 
relativa à lei aplicável em matéria de
acidentes de circulação rodoviária.

Or. en

Justificação

Até à data, apenas alguns Estados-Membros ratificaram a referida Convenção de Haia. 
Neste contexto, o regulamento deveria clarificar que a Convenção de Haia deveria ser 
secundária relativamente a Roma II em termos de aplicabilidade.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 37
Artigo 30

O mais tardar em …*, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 
propostas de adaptação do mesmo. O 
referido relatório deve abordar, em 
especial, as obrigações extracontratuais 
decorrentes de acidentes de viação, da 
violação da vida privada e dos direitos de 
personalidade, incluindo a difamação.

O mais tardar em …*, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 
propostas de adaptação do mesmo. 

Or. de

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 38
Artigo 30

O mais tardar em …*, a Comissão apresenta O mais tardar em …*, a Comissão apresenta 
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ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 
propostas de adaptação do mesmo. O 
referido relatório deve abordar, em 
especial, as obrigações extracontratuais 
decorrentes de acidentes de viação, da 
violação da vida privada e dos direitos de 
personalidade, incluindo a difamação.

ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 
propostas de adaptação do mesmo. 

No quadro da elaboração do seu relatório, 
a Comissão vota particular atenção aos 
efeitos do tratamento dado ao direito 
estrangeiro nos diferentes ordenamentos 
jurídicos, bem como à questão das 
indemnizações, incluindo a possibilidade de 
estabelecer indemnizações exemplares de 
carácter punitivo ou dissuasivo
reconhecida em certos ordenamentos 
jurídicos.
O relatório incluirá igualmente um estudo 
analítico sobre a aplicação efectiva do
direito estrangeiro pelos tribunais dos 
Estados-Membros, incluindo 
recomendações quanto à oportunidade de 
uma abordagem comum relativa à 
aplicação do direito estrangeiro.
O mais tardar em ...**, após uma ampla 
consulta dos sectores visados, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a situação em 
matéria de violações da vida privada e de 
direitos de personalidade, tendo em conta a 
liberdade de opinião e de imprensa. Esse 
relatório inclui um estudo circunstanciado 
sobre a dimensão do fenómeno, bem como 
sobre os problemas observados, devendo 
igualmente abranger uma avaliação de 
impacte exaustiva. Se for caso disso, serão 
propostas, nesse relatório, alterações ao 
presente regulamento e/ou a adopção de 
legislação específica. 
O mais tardar em ...**, após uma ampla 
consulta dos sectores visados, incluindo a 
Conferência da Haia de Direito 
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Internacional Privado, a Comissão
apresenta ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho e ao Comité Económico e Social 
Europeu um relatório sobre a situação no 
domínio da legislação aplicável aos 
acidentes de circulação rodoviária. Esse 
relatório inclui um estudo circunstanciado 
sobre a dimensão deste fenómeno, bem 
como sobre os problemas observados,
devendo igualmente abranger uma 
avaliação de impacte exaustiva. Se for caso
disso, serão propostas, nesse relatório,
alterações ao presente regulamento e/ou a 
adopção de legislação específica.

Or. de

Justificação

Partilha-se o propósito fundamental da relatora no sentido de uma cláusula de revisão 
alargada. Simultaneamente, essa cláusula deve permitir chegar a acordo com o Conselho. 
Dado não ser possível, no Conselho, e após ter sido retirada a respectiva proposta por parte 
da Comissão, lograr uma solução para o domínio das violações da esfera privada e dos 
direitos de personalidade mau grado os intensivos debates havidos, esta questão não deve 
comprometer a aprovação do regulamento, no seu todo. Todavia, afigura-se necessário que 
este domínio continue a merecer particular atenção por parte do legislador comunitário, 
atendendo à sua importância fundamental. Por outro lado, não é necessário nomear grupos
profissionais específicos como interlocutores no quadro das consultas.

Alteração apresentada por Gabriele Stauner

Alteração 39
Artigo 30

O mais tardar em …*, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 

O mais tardar em …*, a Comissão apresenta 
ao Parlamento Europeu, ao Conselho e ao 
Comité Económico e Social Europeu um 
relatório relativo à aplicação do presente 
regulamento acompanhado, se necessário, de 
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propostas de adaptação do mesmo. O 
referido relatório deve abordar, em especial, 
as obrigações extracontratuais decorrentes 
de acidentes de viação, da violação da vida 
privada e dos direitos de personalidade, 
incluindo a difamação.

propostas de adaptação do mesmo. O 
referido relatório deve abordar, em especial, 
as obrigações extracontratuais decorrentes 
de acidentes de viação. 

Or. de

Justificação

As obrigações extracontratuais relacionadas com violações da vida privada e dos direitos de
personalidade, incluindo a difamação, foram explicitamente excluídas do âmbito de 
aplicação do regulamento, nomeadamente no seu artigo 1° (h).

Além disso, a Comissão Europeia reconheceu um número insignificante de casos 
transfronteiriços observados nesta área. A base jurídica do regulamento, Artigo 65° do 
Tratado, apenas respeita a medidas de cooperação judicial em matéria civil com implicações 
transfronteiriças e, por conseguinte, necessárias ao funcionamento cabal do mercado 
interno. Neste contexto, a base jurídica do regulamento não se revela válida para as
obrigações extracontratuais decorrentes de violações da vida privada e dos direitos de 
personalidade.


