
AM\642976PT.doc PE 382.371v01-00

PT PT

PARLAMENTO EUROPEU
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comissão dos Assuntos Jurídicos

7.12.2006 PE 382.371v01-00

ALTERAÇÕES 32-85

Projecto de relatório (PE 374.427v01-00)
Maria Berger
proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei aplicável às 
obrigações contratuais (Roma I)

Proposta de regulamento (COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 32
Considerando 7

(7) A liberdade das partes de escolherem o 
direito aplicável deve constituir a pedra 
angular do sistema de normas de conflitos de 
leis em matéria de obrigações contratuais.

(7) A liberdade das partes de escolherem o 
direito aplicável deve constituir a pedra 
angular do sistema de normas de conflitos de 
leis em matéria de obrigações contratuais. 
Essa liberdade inclui o direito de escolher 
como lei aplicável os princípios e regras do 
direito material dos contratos reconhecidos 
a nível internacional. Contudo, esses  
princípios e regras devem obedecer a certas 
normas mínimas para poder ser aplicados e 
estão sujeitos às restrições da liberdade de 
escolha da lei aplicável, nos termos do 
disposto nos artigos 5º a 7º do presente 
regulamento. Devem ser criados por um 
organismo independente, imparcial e 
neutro, o seu conteúdo deve ser equilibrado 
e protegido contra a evasão e os abusos 



PE 382.371v01-00 2/36 AM\642976PT.doc

PT

mercê de determinadas disposições 
imperativas e devem regular os direitos e 
deveres de uma forma razoavelmente 
global. Estas condições são cumpridas, por 
exemplo, pelos Princípios dos Contratos 
Comerciais Internacionais do UNIDROIT.

Or. de

Justificação

O aditamento deve ser considerado no quadro da alteração ao primeiro parágrafo do nº 2 do 
artigo 3º.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 33
Considerando 7

(7) A liberdade das partes de escolherem o 
direito aplicável deve constituir a pedra 
angular do sistema de normas de conflitos de 
leis em matéria de obrigações contratuais.

(7) A liberdade das partes de escolherem o 
direito aplicável deve constituir a pedra 
angular do sistema de normas de conflitos de 
leis em matéria de obrigações contratuais. 
Essa liberdade abrange o direito de 
escolher, como lei aplicável, os princípios e 
regras do direito material dos contratos 
reconhecidos tanto a nível internacional 
como comunitário.

Or. de

Justificação

O aditamento deve ser considerado no quadro da alteração ao primeiro parágrafo do nº 2 do 
artigo 3º.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 34
Considerando 10

(10) Mais concretamente no caso dos 
contratos celebrados por consumidores, a 
norma de conflitos deve permitir reduzir as 
despesas inerentes à resolução dos litígios, 

Mais concretamente no caso dos contratos 
celebrados por consumidores, devem ser 
sempre aplicáveis as disposições 
imperativas do Estado-Membro em que o 
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que são frequentemente de reduzido valor,
e ter em conta a evolução das técnicas de 
comercialização à distância. A 
harmonização com o Regulamento (CE) n.º 
44/2001 exige, por um lado, que se faça 
referência à noção de "actividade dirigida" 
como condição para a aplicação da regra 
de protecção do consumidor e, por outro 
lado, que esta noção seja objecto de uma 
interpretação harmonizada nos dois textos, 
sendo especificado que uma Declaração 
Conjunta do Conselho e a Comissão sobre 
o artigo 15.º do Regulamento (CE) n.º 
44/2001 recorda que, para que o n.º 1, 
alínea c), do artigo 15.º seja aplicável, "não 
basta que uma empresa dirija as suas 
actividades para o Estado-Membro onde o 
consumidor está domiciliado, ou para 
vários Estados incluindo esse 
Estado-Membro. É preciso também que 
tenha sido celebrado um contrato no 
âmbito dessas actividades". Esta 
declaração recorda igualmente que “o 
simples facto de um sítio da Internet ser 
acessível não basta para tornar aplicável o 
artigo 15.º, é preciso também que esse sítio 
Internet convide à celebração de contratos à 
distância e que tenha efectivamente sido 
celebrado um contrato à distância por 
qualquer meio. A este respeito, a língua ou 
a moeda utilizadas por um sítio Internet 
não constituem elementos pertinentes».

consumidor tenha a sua residência 
habitual. O princípio da liberdade de 
escolha da lei aplicável é, porém, 
igualmente extensivo aos contratos 
celebrados por consumidores. A fim de ter 
em conta a evolução das técnicas de 
comercialização à distância, impõe-se 
assegurar que, no caso da celebração de 
um contrato à distância, o simples facto de 
um sítio da Internet ser acessível não basta 
para tornar aplicáveis as disposições 
imperativas do Estado-Membro em que o 
consumidor tem a sua residência habitual. 
Para o efeito é, antes, necessária uma 
atitude positiva do vendedor relativamente 
à celebração de contratos à distância.  

Or. de

Justificação

O princípio da liberdade de escolha deveria ser igualmente aplicável aos contratos 
celebrados por consumidores. Todavia, impõe-se ter em conta que o consumidor representa a 
parte mais fraca. Assim sendo, há que ter em consideração as disposições imperativas 
existentes a favor do consumidor a nível europeu e dos Estados-Membros, também no quadro 
dos contratos celebrados por consumidores. A questão que se prende com a evolução das 
técnicas de comercialização à distância requer clarificação. A bem da optimização do 
potencial de comercialização à distância, importa garantir que a celebração de um contrato, 
na Internet, por um consumidor de um Estado-Membro,  ao qual a oferta on line não era 
dirigida, não conduz à aplicação das disposições imperativas em matéria de protecção dos 
consumidores em vigor no Estado-Membro em que o consumidor tem a sua residência 
habitual. Caso contrário, e em virtude dos elevados custos decorrentes, sobretudo, para as 
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PME, subsistiria o risco de não aplicação de soluções de comércio electrónico  destinadas 
exclusivamente a um Estado-Membro.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 35
Considerando 11

(11) No que diz respeito aos contratos 
individuais de trabalho, a norma de 
conflitos deve permitir identificar o centro 
de gravidade da relação laboral para além 
das aparências. Esta regra não afecta a 
aplicação das disposições imperativas do 
país de destacamento, prevista pela Directiva 
96/71/CE, de 16 de Dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços.

(11) No que diz respeito aos contratos 
individuais de trabalho, o presente 
regulamento deve permitir identificar o 
centro de gravidade da relação laboral para 
além das aparências. Este princípio de 
realismo deve ser igualmente aplicado para 
determinar a verdadeira natureza da 
relação contratual. Esta regra não afecta a 
aplicação das disposições imperativas do 
país de destacamento, prevista pela Directiva 
96/71/CE, de 16 de Dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores no 
âmbito de uma prestação de serviços. Os 
Estados devem garantir a aplicação 
efectiva desta directiva.

Or. fr

Justificação

Afin de faire échec aux montages visant à l’obtention d’un avantage concurrentiel par la non-
application du droit du travail, appliquer le principe de réalité invitant à dépasser les 
apparences pour apprécier la réelle nature contractuelle du lien unissant un prestataire de 
service ou un travailleur indépendant à un bénéficiaire ou un client. 

Sur le plan formel, améliorer la rédaction du considérant 11 en substituant l’expression « la 
règle de conflit » par « le règlement ».

Poursuivre les efforts pour renforcer l’effectivité de la directive 96/71 sur le détachement de 
travailleurs dans le cadre d’une prestation de service (amélioration de l’information des 
entreprises, de la coopération administrative, de l’efficacité des contrôles et des poursuites).

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 36
Artigo 1, nº 1, parágrafo 2

O presente regulamento não se aplica, O presente regulamento não se aplica, em 
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nomeadamente, às matérias fiscais, 
aduaneiras e administrativas.

particular, às matérias fiscais, aduaneiras e 
administrativas nem à responsabilidade do 
Estado por actos ou omissões praticados no 
exercício das prerrogativas públicas ("acta 
iure imperii").

Or. frfr

Justificação

Propõe-se a clara exclusão do direito administrativo do campo de aplicação do regulamento, 
pois este deve ser unicamente aplicado às relações de direito privado. Em prol da coerência, 
a formulação inspira-se directamente na posição comum sobre Roma II. 

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 37
Artigo 1, nº 2, alínea b)

b) As obrigações que decorrem de relações 
de família ou de relações que, de acordo 
com a lei que lhes é aplicável, produzem
efeitos análogos, incluindo as obrigações 
alimentares;

b) As obrigações que decorrem de relações 
de família ou de relações que, segundo a lei 
que lhes é aplicável, têm efeitos
comparáveis, incluindo as obrigações 
alimentares;

Or. fr

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 38
Artigo 1, nº 2, alínea c)

c) As obrigações que decorrem dos regimes 
matrimoniais ou dos regimes de propriedade 
de relações que, de acordo com a lei que 
lhes é aplicável, produzem efeitos análogos
ao casamento, dos testamentos e das
sucessões;

c) As obrigações que decorrem dos regimes 
matrimoniais ou dos regimes patrimoniais 
relativos às relações que, segundo a lei que 
lhes é aplicável, têm efeitos comparáveis ao 
casamento e às sucessões;

Or. fr
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 39
Artigo 1, nº 2, alínea d)

d) As obrigações decorrentes de letras, 
cheques e livranças, bem como de outros 
títulos negociáveis, na medida em que as 
obrigações surgidas desses outros títulos 
resultem do seu carácter negociável;

d) As obrigações decorrentes de letras, 
cheques e livranças, bem como de todos os
outros títulos negociáveis, na medida em que 
as obrigações surgidas desses outros títulos 
resultem do seu carácter negociável, 
nomeadamente as decorrentes de contratos 
relativos a instrumentos financeiros 
admitidos a negociação nos termos da 
Directiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 21 de Abril de 
2004, relativa aos mercados de 
instrumentos financeiros1, bem como os 
direitos patrimoniais conexos;

_______________
1 JO L 145 de 30.4.2004, p. 1.

Or. fr

Justificação

Pretende-se excluir claramente as operações abrangidas pelo direito em matéria de valores 
mobiliários do campo de aplicação de Roma I: estas disposições já são objecto de 
regulamentações comunitárias amplas e precisas.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 40
Artigo 3, nº 1, parágrafo 2

A escolha pode ser expressa ou resultar de 
modo inequívoco das disposições do 
contrato, do comportamento das partes ou
das circunstâncias da causa. Se as partes 
tiverem convencionado que um tribunal ou 
os tribunais de um Estado-Membro têm 
competência para decidir de quaisquer 
litígios que tenham surgido ou possam 
surgir relativamente ao contrato, presume-
se que as partes escolheram igualmente a 
lei deste Estado-Membro.

A escolha pode ser expressa ou resultar de 
modo inequívoco das disposições do 
contrato, do comportamento das partes, das 
circunstâncias da causa ou de qualquer 
outro elemento objectivo que permita 
apreciar a vontade das partes.
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Or. fr

Justificação

Procura-se tornar mais clara, no âmbito do futuro regulamento, a noção de "escolha tácita" 
retendo apenas os elementos objectivos. Para tal, há que definir uma hierarquia de índices 
reveladores dessa escolha e evitar toda e qualquer referência ao "comportamento das 
partes".

É oportuno rejeitar a presunção segundo a qual a escolha pelas partes do tribunal de um 
Estado-Membro implicaria também a escolha da lei deste Estado. Muito concretamente, esta 
presunção implicaria pôr em causa os próprios princípios de aplicação do direito 
internacional privado.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 41
Artigo 3, nº 2

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos, reconhecidos 
a nível internacional ou comunitário.

Suprimido

No entanto, as questões relativas às 
matérias reguladas por estes princípios ou 
regras e que não sejam decididas 
expressamente mediante a aplicação dos 
mesmos serão reguladas de acordo com os 
princípios gerais em que se inspiram ou, na 
ausência destes princípios, de acordo com a 
lei aplicável na falta de escolha nos termos 
do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Os princípios e regras de direito material dos contratos, reconhecidos a nível internacional 
ou comunitário não resolvem as questões eventualmente levantadas relativamente à 
interpretação ou a execução de um contrato. Para além disso, a possibilidade de remeter 
para “princípios gerais” pode gerar incerteza jurídica. Todos os contratos devem estar 
sujeitos a um ordenamento jurídico nacional fiável e reconhecido, nomeadamente a um 
conjunto completo de normas codificáveis.
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Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 42
Artigo 3, nº 2, parágrafo 1

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos, reconhecidos 
a nível internacional ou comunitário.

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos reconhecidos a 
nível internacional ou adoptados a nível 
comunitário, nos termos do disposto no 
artigo 251º do Tratado CE.

Or. de

Justificação

A remissão para o quadro de referência comum só deverá processar-se na condição de este 
não ser apenas reconhecido, mas de ter sido objecto de deliberação no quadro do processo 
legislativo ordinário.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 43
Artigo 3, nº 2, parágrafo 1

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos, reconhecidos 
a nível internacional ou comunitário.

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos, reconhecidos 
a nível internacional. Os princípios do 
direito material dos contratos confirmados 
pelo legislador comunitário estão também 
sujeitos à liberdade de escolha da lei 
aplicável.

Or. de

Justificação

A alteração do considerando 7 clarifica a presente exposição. O princípio da liberdade de 
escolha deve abranger igualmente o quadro de referência comum. Não se reveste de qualquer 
importância o facto de esse quadro jurídico não ter ainda sido elaborado, uma vez que a 
remissão para o legislador comunitário explicita que a respectiva regulamentação terá de ser 
confirmada pelas instituições democraticamente legitimadas a nível europeu.
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 44
Artigo 3, nº 2, parágrafo 2

No entanto, as questões relativas às matérias 
reguladas por estes princípios ou regras e 
que não sejam decididas expressamente 
mediante a aplicação dos mesmos serão 
reguladas de acordo com os princípios 
gerais em que se inspiram ou, na ausência 
destes princípios, de acordo com a lei 
aplicável na falta de escolha nos termos do 
presente regulamento.

No entanto, as questões relativas às matérias 
reguladas por estes princípios ou regras e 
que não sejam decididas expressamente 
mediante a aplicação dos mesmos serão 
reguladas de acordo com a lei aplicável na 
falta de escolha nos termos do presente 
regulamento.

Or. fr

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 45
Artigo 3, nº 2 bis (novo)

2 bis. Sem prejuízo da aplicação das 
disposições imperativas do direito 
comunitário ou da lei do foro, as partes 
podem optar por aplicar regras ou 
princípios de direito dos contratos 
formalmente adoptados pelos Parlamento 
Europeu e pelo Conselho num acto 
comunitário publicado na secção L do 
Jornal Oficial da União Europeia, desde 
que residam em Estados diferentes no 
momento da escolha dessas regras ou 
princípios.
As questões relativas às matérias reguladas 
por estas regras ou princípios e que não 
sejam decididas expressamente mediante a 
aplicação dos mesmos serão reguladas pela 
lei escolhida pelas partes, ou, na ausência 
de tal lei, pela lei designada pelo presente 
regulamento.
Os Estados-Membros podem prever que 
estes contratos possam ser rescindidos de 
pleno direito a pedido de uma parte se não 
tiverem um carácter transfronteiriço ou se 



PE 382.371v01-00 10/36 AM\642976PT.doc

PT

tiverem sido concluídos em violação de 
uma disposição imperativa do direito 
comunitário.

Or. fr

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 46
Artigo 3, nº 4

4. A escolha pelas partes de uma lei em 
conformidade com os n.ºs 1 ou 2, 
acompanhada ou não da escolha de um 
tribunal estrangeiro, não pode, sempre que 
todos os elementos da situação se localizem 
num único país no momento dessa escolha, 
prejudicar a aplicação das disposições não 
derrogáveis por acordo nos termos da lei 
desse país, a seguir denominadas 
«disposições imperativas».

Suprimido

Or. en

Justificação

The limitation of freedom gives rise to uncertainty and increases the cost of legal due 
diligence and litigation. This applies especially to contractual relationships in the financial 
markets where well tested standard documentation is broadly used in order to harmonise 
products and foster their tradability and liquidity. Examples for standardised products are 
financial instruments like bonds and loans as well as derivatives, repos and securities loans. 
The current wording of Article 3 also conflicts with Article 6 of Council Regulation (EC) No 
1346/2000 of 29 May 2000 on Insolvency Proceedings (the “Insolvency Regulation) and 
similar provisions in Articles 23 and 25 of Directive 2001/47/EC of 4 April 2001 on the 
Reorganization and Winding-up of Credit Institutions (the “Bank Winding-up Directive”), 
which provide that in an insolvency of a party the enforceability of set-off or netting is 
governed by the law that the parties have chosen as the governing law of the related 
agreement. Considering the recitals of the Insolvency Regulation, it was the intention of the 
legislator to protect the parties’ reliance on the chosen governing law, which otherwise would 
be frustrated if the mandatory insolvency laws of the forum concursus would prevail.
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 47
Artigo 4

1. Na falta de escolha exercida em 
conformidade com o artigo 3.º, a lei 
aplicável aos contratos que se seguem é 
determinada da forma seguinte:

1. Na falta de escolha exercida em 
conformidade com o artigo 3.º, a lei 
aplicável aos contratos é a lei do país com o 
qual apresentem uma conexão mais 
estreita.
1 bis. Presume-se que o contrato apresenta 
uma conexão mais estreita com o país no 
qual a parte que está obrigada a fornecer a 
prestação característica do contrato tem a 
sua residência habitual no momento da 
celebração do contrato.
1 ter. Em particular, presume-se que um 
contrato apresenta uma conexão mais 
estreita nos seguintes termos:

a) O contrato de venda é regulado pela lei 
do país em que o vendedor tem a sua 
residência habitual;

a) Presume-se que o contrato de venda 
apresenta uma conexão mais estreita com o
país em que o vendedor tem a sua residência 
habitual;

b) O contrato de prestação de serviços é 
regulado pela lei do país em que o prestador 
de serviços tem a sua residência habitual;

b) Presume-se que o contrato de prestação 
de serviços apresenta uma conexão mais 
estreita com o país em que o prestador de 
serviços tem a sua residência habitual;

c) O contrato de transporte é regulado pela 
lei do país em que o transportador tem a sua 
residência habitual;

c) Presume-se que o contrato de transporte 
apresenta uma conexão mais estreita com o
país em que o transportador tem a sua 
residência habitual;

d) O contrato que tem por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel é regulado pela lei 
do país onde o imóvel se situa;

d) Presume-se que o contrato que tem por 
objecto um direito real sobre um bem imóvel 
ou um direito de uso de um bem imóvel 
apresenta uma conexão mais estreita com o
país onde o imóvel se situa;

e) Sem prejuízo da alínea d), o contrato de 
arrendamento de um imóvel concluído para 
uso pessoal temporário por um período 
máximo de seis meses consecutivos é 
regulado pela lei do país em que o 
proprietário tem a sua residência habitual, 
desde que o locatário seja uma pessoa 
singular e tenha a sua residência habitual 
nesse mesmo país;

e) Sem prejuízo da alínea d), presume-se 
que o contrato de arrendamento de um 
imóvel concluído para uso pessoal 
temporário por um período máximo de seis 
meses consecutivos apresenta uma conexão 
mais estreita com o país em que o 
proprietário tem a sua residência habitual, 
desde que o locatário seja uma pessoa 
singular e tenha a sua residência habitual 
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nesse mesmo país;

f) O contrato sobre a propriedade 
intelectual ou industrial é regulado pela lei 
do país onde quem transfere ou concede os 
direitos tem a sua residência habitual;
g) O contrato de franquia é regulado pela lei 
do país em que o franqueado tem a sua 
residência habitual;

g) Presume-se que o contrato de franquia 
apresenta uma conexão mais estreita com o
país em que o franqueado tem a sua 
residência habitual;

h) O contrato de distribuição é regulado 
pela lei do país em que o distribuidor tem a 
sua residência habitual.

h) Presume-se que o contrato de distribuição 
apresenta uma conexão mais estreita com o
país em que o distribuidor tem a sua 
residência habitual.

2. Os contratos não incluídos no nº 1 são 
regulados pela lei do país em que a parte 
que deve fornecer a prestação 
característica tem, aquando da celebração 
do contrato, a sua residência habitual. 
Quando a prestação característica não 
pode ser determinada, o contrato é 
regulado pela lei do país com que o mesmo 
apresenta conexões mais estreitas.

2. A título excepcional, as presunções 
especificadas nos nºs 1 bis e 1 ter podem ser 
afastadas sempre que as circunstâncias 
mostrem claramente que o contrato 
apresenta uma conexão mais estreita com 
outro país e sempre que a lei designada se 
revelar manifestamente inadaptada.

Or. fr

Justificação

Na ausência de escolha pelas partes da lei aplicável ao contrato, privilegia-se o recurso a 
uma solução flexível fundada no princípio de proximidade, acompanhado por uma série de 
sete presunções (a relativa aos contratos de propriedade intelectual ou industrial é suprimida 
e a relativa aos contratos de transporte é modificada) que visam contratos específicos e por 
uma cláusula de excepção bem enquadrada, mas generalizada.

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 48
Artigo 4, nº 1, alínea h bis) (nova)

h bis) O contrato de seguro é regulado pela 
lei do país em que o risco segurado se situa. 
A fim de determinar em que país o risco 
segurado se situa, o Tribunal aplicará a 
sua lei interna.
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Or. de

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 49
Artigo 4, nº 1, alínea h ter) (nova)

h ter) Todos os contratos não enunciados 
nas alíneas a) a h)bis são regulados pela lei 
do país em que a parte que deve fornecer 
ou que fornece a prestação característica 
do contrato tem a sua residência habitual 
no momento da celebração do contrato. 

Or. de

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 50
Artigo 4, nº 1, alínea e)

e) Sem prejuízo da alínea d), o contrato de 
arrendamento de um imóvel concluído para 
uso pessoal temporário por um período 
máximo de seis meses consecutivos é 
regulado pela lei do país em que o 
proprietário tem a sua residência habitual, 
desde que o locatário seja uma pessoa 
singular e tenha a sua residência habitual 
nesse mesmo país;

e) Sem prejuízo da alínea d), presume-se 
que o contrato de arrendamento de um 
imóvel concluído para uso pessoal 
temporário por um período máximo de seis 
meses consecutivos apresenta uma conexão 
mais estreita com o país em que o 
proprietário tem a sua residência habitual, 
desde que o locatário seja uma pessoa 
singular e tenha a sua residência habitual 
nesse mesmo país e que a lei coincida com 
a lei de situação do imóvel;

Or. fr

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 51
Artigo 4, nº 2

2. Os contratos não incluídos no nº 1 são 2. Quando as circunstâncias, no seu todo, 
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regulados pela lei do país em que a parte 
que deve fornecer a prestação 
característica tem, aquando da celebração 
do contrato, a sua residência habitual. 
Quando a prestação característica não 
pode ser determinada, o contrato é 
regulado pela lei do país com que o mesmo 
apresenta conexões mais estreitas.

permitam concluir que o contrato 
apresenta claramente uma conexão mais 
estreita com outro país que não o referido 
no nº 1, será aplicável a lei desse país.

Or. de

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 52
Artigo 4, nº 2

2. Os contratos não incluídos no nº 1 são 
regulados pela lei do país em que a parte que 
deve fornecer a prestação característica tem, 
aquando da celebração do contrato, a sua 
residência habitual. Quando a prestação 
característica não pode ser determinada, o 
contrato é regulado pela lei do país com 
que o mesmo apresenta conexões mais 
estreitas.

2. Os contratos para os quais o número 
anterior não prevê qualquer presunção 
quanto à lei aplicável são regulados pela lei 
do país em que a parte que deve fornecer a 
prestação característica tem, aquando da 
celebração do contrato, a sua residência 
habitual, salvo se as circunstâncias 
mostrarem manifestamente que o contrato
apresenta conexões mais estreitas com a lei 
de outro país.

Or. fr

Justificação

Pretende-se aplicar uma cláusula de excepção restrita às regras de fixação da lei aplicável, a 
fim de garantir aos peritos a máxima segurança jurídica.

Alteração apresentada por Janelly Fourtou

Alteração 53
Artigo 5

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são 
regulados pela lei do Estado-Membro em 
que o consumidor tem a sua residência 

1. O presente artigo aplica-se aos contratos 
que tenham por objecto o fornecimento de 
bens móveis corpóreos ou de serviços a 
uma pessoa, o «consumidor», para uma 
finalidade que pode considerar-se estranha 
à sua actividade profissional, bem como 
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habitual. aos contratos destinados ao financiamento 
desse fornecimento.

2. O n.º 1 é aplicável aos contratos 
celebrados por uma pessoa singular, o 
consumidor, que tem a sua residência 
habitual num Estado-Membro, para uma 
utilização que pode ser considerada alheia 
à sua actividade profissional, com outra 
pessoa, o profissional, agindo no exercício 
da sua actividade profissional.

2. Sem prejuízo do disposto do artigo 3.º, a 
escolha pelas partes da lei aplicável não 
pode ter como consequência privar o 
consumidor da protecção que lhe garantem 
as disposições imperativas da lei do 
Estado-Membro em que o consumidor tem 
a sua residência habitual:

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este Estado-
Membro ou para vários países incluindo 
este Estado-Membro, e que o contrato seja 
abrangido pelo âmbito destas actividades, a 
não ser que o profissional desconhecesse o 
lugar da residência habitual do consumidor 
e que esse desconhecimento não se devesse 
a uma imprudência da sua parte. 

- se a celebração do contrato tiver sido 
precedida, nesse país, de uma proposta que 
lhe foi especialmente dirigida ou de 
anúncio publicitário e se o consumidor 
tiver executado nesse país todos os actos 
necessários à celebração do contrato ou

- se a outra parte ou o respectivo 
representante tiver recebido o pedido do 
consumidor nesse país ou
- se o contrato consistir numa venda de 
mercadorias e o consumidor se tiver 
deslocado desse país para um outro país e 
aí tiver feito o pedido, desde que a viagem 
tenha sido organizada pelo vendedor com o 
objectivo de incitar o consumidor a 
comprar.

3. O n.º 1 não é aplicável aos contratos 
seguintes:

3. Não obstante o disposto no artigo 4º e na 
falta de escolha feita nos termos do artigo 
3º, esses contratos serão regulados pela lei 
do país em que o consumidor tiver a sua 
residência habitual, se se verificarem as 
circunstâncias referidas no nº 2 do presente 
artigo.

a) Contratos de prestação de serviços 
quando os serviços devidos ao consumidor 
devam ser prestados exclusivamente num 
país diferente daquele em que este tem a 
sua residência habitual;
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b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem 
organizada na acepção da Directiva 
90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990;
c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

Or. en

Justificação

This amendment seeks to replace the new version of Article 5 proposed by the Commission 
with the text of Article 5 of the Rome Convention.  It is considered, first, that the text of the 
Rome Convention is not known to have given rise to any problems in practice.  Secondly, it is 
argued that the new text could have the effect of discouraging traders, particularly SMEs, 
from opening Internet trading sites and engaging in transactions with consumers from other 
countries in that this could involve them in having to deal with all the legal systems of the 
Member States of the EU.  This is hardly consistent with the aims of the single market. 
Moreover, the Commission's  text is discriminatory as it would apply only to consumers in 
Member States of the EU.  Lastly, the Commission introduced the new provision without 
conducting an impact assessment, which is essential in view of its potential adverse impact on 
businesses and on the internal market.

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 54
Artigo 5

Artigo 5º Artigo 5º
Contratos celebrados por consumidores Contratos celebrados por consumidores

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são regulados 
pela lei do Estado-Membro em que o 
consumidor tem a sua residência habitual.

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são regulados 
pela lei do Estado em que o consumidor tem 
a sua residência habitual.

2. O n.º 1 é aplicável aos contratos 
celebrados por uma pessoa singular, o 
consumidor, que tem a sua residência 
habitual num Estado-Membro, para uma 
utilização que pode ser considerada alheia à 

2. O n.º 1 é aplicável aos contratos 
celebrados por uma pessoa singular, o 
consumidor para uma utilização que pode 
ser considerada alheia à sua actividade 
profissional, com outra pessoa, o 
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sua actividade profissional, com outra 
pessoa, o profissional, agindo no exercício 
da sua actividade profissional.

profissional, agindo no exercício da sua 
actividade profissional.

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este Estado-
Membro ou para vários países incluindo este 
Estado-Membro, e que o contrato seja 
abrangido pelo âmbito destas actividades, a 
não ser que o profissional desconhecesse o 
lugar da residência habitual do consumidor e 
que esse desconhecimento não se devesse a 
uma imprudência da sua parte.

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado da residência habitual do consumidor 
ou que, por qualquer meio, dirige estas 
actividades para este Estado ou para vários 
países incluindo este Estado, e que o 
contrato seja abrangido pelo âmbito destas 
actividades, a não ser que o profissional 
desconhecesse o lugar da residência habitual 
do consumidor e que esse desconhecimento 
não se devesse a uma imprudência da sua 
parte.

3. O n.º 1 não é aplicável aos contratos 
seguintes:

3. No que respeita  a todos os contratos 
entre profissionais e consumidores na 
acepção do parágrafo 1 do nº 2, a escolha 
da lei de um Estado que não seja membro 
da União Europeia é inválida se, por força 
da mesma, o consumidor for privado da 
protecção de que goza ao abrigo de uma 
directiva da Comunidade Europeia, desde 
que:

a) Contratos de prestação de serviços 
quando os serviços devidos ao consumidor 
devam ser prestados exclusivamente num 
país diferente daquele em que este tem a 
sua residência habitual;

a) o contrato apresente exclusivamente 
uma conexão com Estados-Membros da 
UE ou

b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem 
organizada na acepção da Directiva 
90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990;

b) o consumidor tenha a sua residência 
habitual num Estado-Membro e se 
encontrem preenchidas as condições 
constantes do segundo parágrafo do nº 2.

c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

A lei a aplicar neste caso decorre das 
disposições gerais no que respeita ao nº 1 e 
do nº1 do artigo 5º no que respeita ao nº2.

Or. de
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 55
Artigo 5, nº 1

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são regulados 
pela lei do Estado-Membro em que o 
consumidor tem a sua residência habitual.

1. O contrato concluído por uma pessoa 
singular (o consumidor) para uma 
utilização que pode ser considerada alheia 
à sua actividade profissional, com outra 
pessoa (o profissional), agindo no exercício 
da sua actividade profissional, é regido pela 
lei do país em que o consumidor tem a sua 
residência habitual, desde que:
a) o profissional exerça a sua actividade 
profissional no país em que o consumidor 
tem a sua residência habitual;
ou que
b) o profissional, por qualquer meio, dirija 
esta actividade para este Estado-Membro 
ou para vários países incluindo este 
Estado-Membro, e que o contrato seja 
abrangido pelo âmbito desta actividade.
Caso contrário, a lei aplicável a um 
contrato de consumo é regulada pela lei 
aplicável nos termos do artigo 4º, sob 
reserva das disposições imperativas da lei 
do país em que o consumidor tem a sua 
residência habitual.

Or. fr

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 56
Artigo 5, nº 1

1. Os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no número seguinte, são regulados 
pela lei do Estado-Membro em que o 
consumidor tem a sua residência habitual.

1. Não obstante o disposto no artigo 3º, a 
escolha pelas partes da lei aplicável a um 
contrato celebrado por um consumidor na
acepção e nas condições previstas no 
número seguinte pode ter como 
consequência privar o consumidor da 
protecção que lhe garantem as disposições 
imperativas da lei do país em que este tem a 
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sua residência habitual.

Or. en

Justificação

O princípio da liberdade de escolher a lei aplicável deveria ser preservado igualmente para 
contratos celebrados com os consumidores. A proposta original limita a liberdade de escolha 
para o consumidor sem qualquer justificação. Contudo, não obstante a escolha de uma 
disposição legislativa nos contratos celebrados com os consumidores, as disposições 
obrigatórias do acervo comunitário e/ou as disposições obrigatórias do Estado-Membro do 
consumidor deveriam aplicar-se aos contratos celebrados com os consumidores.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 57
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Não obstante o disposto no artigo 4º e 
na ausência de escolha feita nos termos do 
artigo 3º, os contratos celebrados por 
consumidores, na acepção e nas condições 
previstas no n.º 2, são regulados pela lei do 
Estado-Membro em que o consumidor tem 
a sua residência habitual.

Or. en

Justificação

O princípio da liberdade de escolher a lei aplicável deveria ser preservado igualmente para 
contratos celebrados com os consumidores. Contudo, na ausência dessa possibilidade, o 
consumidor tem de ser protegido. Este aspecto pode ser alcançado mediante a aplicação da 
lei do Estado-Membro no qual o consumidor tem a sua residência habitual.

Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 58
Artigo 5, nº 1 bis (novo)

1 bis. Quaisquer declarações e transacções 
pertencentes à fase pré-contratual de um 
contrato são consideradas parte do 
contrato.
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Or. en

Justificação

A mesma lei aplicada ao contrato deve aplicar-se à sua fase pré-contratual, uma vez que 
muitas das acções desenvolvidas durante esta fase induzem os consumidores a assinar 
contratos. Esta solução estaria em conformidade com o disposto na posição comum do 
Conselho relativa a "Roma II".

Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 59
Artigo 5, nº 2, parágrafo 2

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este 
Estado-Membro ou para vários países 
incluindo este Estado-Membro, e que o 
contrato seja abrangido pelo âmbito destas 
actividades, a não ser que o profissional 
desconhecesse o lugar da residência 
habitual do consumidor e que esse 
desconhecimento não se devesse a uma 
imprudência da sua parte.

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este 
Estado-Membro ou para vários países. 
Aplica-se igualmente em casos em que o 
profissional convida deliberadamente o 
consumidor a celebrar um contrato 
enquanto este último está fora do respectivo 
país de residência, ou quando o 
profissional convida o consumidor a viajar 
para outro país e o contrato é celebrado 
nesse país.

Or. en

Justificação

O artigo 5.° na sua formulação actual não parece aplicar-se aos casos em o consumidor é 
convidado pela empresa a viajar para outro país para celebrar um contrato ou, quando o 
consumidor se encontra em férias, é contactado por uma empresa que lhe propõe a 
celebração de um contrato (por exemplo, timeshare…).

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 60
Artigo 5, nº 2, parágrafo 2

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
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celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este 
Estado-Membro ou para vários países
incluindo este Estado-Membro, e que o 
contrato seja abrangido pelo âmbito destas 
actividades, a não ser que o profissional 
desconhecesse o lugar da residência 
habitual do consumidor e que esse 
desconhecimento não se devesse a uma 
imprudência da sua parte.

celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este 
Estado-Membro ou para vários países. 
Aplica-se igualmente em casos em que o 
profissional convida deliberadamente o 
consumidor a celebrar um contrato 
enquanto este último está fora do respectivo 
país de residência, ou quando o 
profissional convida o consumidor a viajar 
para outro país e o contrato é celebrado 
nesse país.

Or. en

Justificação

A não aplicação da norma relativa ao litígio nos termos do artigo5.º a estes casos cria 
lacunas na legislação, o que será explorado por certas empresas em prejuízo dos 
consumidores. Além disso, a recém-introduzida restrição que afirma "a não ser que o 
profissional desconhecesse o lugar da residência habitual do consumidor e que esse 
desconhecimento não se devesse a uma imprudência da sua parte" deveria ser suprimida, 
porquanto não é necessária e poderia gerar confusão. Voltar a alinhar o futuro regulamento 
com o estabelecido no Regulamento Bruxelas I (artigo 15.º, n.º1), alínea c)) é importante 
para assegurar a coerência da legislação.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 61
Artigo 5, nº 2, parágrafo 2

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, por qualquer meio, 
dirige estas actividades para este 
Estado-Membro ou para vários países 
incluindo este Estado-Membro, e que o 
contrato seja abrangido pelo âmbito destas 
actividades, a não ser que o profissional 
desconhecesse o lugar da residência habitual 
do consumidor e que esse desconhecimento 
não se devesse a uma imprudência da sua 

O n.º 1 é aplicável se o contrato tiver sido 
celebrado com um profissional que exerce 
actividades comerciais ou profissionais no 
Estado-Membro da residência habitual do 
consumidor ou que, através de um 
comportamento positivo, dirige estas 
actividades para este Estado-Membro ou 
para vários países incluindo este Estado-
Membro, e que o contrato resulte deste 
comportamento, a não ser que o profissional 
desconhecesse o lugar da residência habitual 
do consumidor e que esse desconhecimento 
não se devesse a uma imprudência da sua 
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parte. parte.

Or. en

Justificação

In the absence of the proposed amendment the Regulation could be taken to mean that any 
trader who traded via the internet would be obliged to offer redress to consumers in 
accordance with the law in that consumer´s Member State, even if the trader had not 
deliberately targeted that Member State. There are occasions when the trader does not know 
the consumer´s Member State when undertaking the transaction. This occurs in particular 
when an SME uses a website to advertise its products.

Under this amendment, the trader would be obliged to act in accordance with law of the 
consumer´s Member State only if he had positively targeted it - rather than inadvertently. In 
the absence of this amendment traders might be reluctant to set up e-business or would 
specifically target it to their own Member State only. This would reduce consumer choice and 
undermine the internal market.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 62
Artigo 5, nº 3

3. O n.º 1 não é aplicável aos contratos 
seguintes:

Suprimido

a) Contratos de prestação de serviços 
quando os serviços devidos ao consumidor 
devam ser prestados exclusivamente num 
país diferente daquele em que este tem a 
sua residência habitual;
b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem 
organizada na acepção da Directiva 
90/314/CEE, de 13 de Junho de 1990;
c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

Or. en
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Justificação

Não existe uma razão válida para a exclusão de certos contratos de consumidores do âmbito 
do artigo 5.º. Todos os contratos de consumidores para o fornecimento/prestação de bens ou 
serviços deveriam seguir a mesma regra. Além disso, o Regulamento Bruxelas I relativo à 
competência judiciária, ao reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e 
comercial (44/2001/CE) não contempla essas exclusões, excepto no que respeita aos 
contratos de transportes. A coerência com o Regulamento Bruxelas I tem de ser assegurada. 
Contudo, os contratos de transportes celebrados na Internet devem igualmente seguir o 
disposto no artigo 5.º.

Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 63
Artigo 5, nº 3, alínea a)

a) Contratos de prestação de serviços 
quando os serviços devidos ao consumidor 
devam ser prestados exclusivamente num 
país diferente daquele em que este tem a 
sua residência habitual;

Suprimido

Or. en

Justificação

Todos os contratos de consumidores para o fornecimento/prestação de bens e serviços 
deveriam seguir a mesma regra, ou seja, a aplicação da lei do país de residência do 
consumidor. Além disso, o Regulamento Bruxelas I relativo à competência judiciária, ao 
reconhecimento e à execução de decisões em matéria civil e comercial (44/2001/CE não 
contempla essas exclusões, excepto no que respeita aos contratos de transportes.

Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 64
Artigo 5, nº 3, alínea b)

b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem organizada 
na acepção da Directiva 90/314/CEE, de 13 
de Junho de 1990;

b) Contratos de transporte diferentes dos 
contratos relativos a uma viagem organizada 
na acepção da Directiva 90/314/CEE, de 13 
de Junho de 1990 ou contratos referentes ao 
aluguer de automóveis;

Or. en
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Alteração apresentada por Diana Wallis

Alteração 65
Artigo 5, nº 3, alínea c)

c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

Suprimido

Or. en

Justificação

Deveria prestar-se uma maior atenção a esta exclusão, que deve ser encarada na perspectiva 
do número crescente de cidadãos comunitários que compram propriedades imobiliárias em 
Estados-Membros diferentes do seu Estado-Membro de residência, frequentemente em 
resultado de actividades de publicidade directa ou outras no seu Estado-Membro de 
residência.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 66
Artigo 5, nº 3, alínea c)

c) Contratos que têm por objecto um direito 
real sobre um bem imóvel ou um direito de 
uso de um bem imóvel diferentes dos 
contratos que têm por objecto um direito de 
utilização a tempo parcial na acepção da 
Directiva 94/47/CE, de 26 de Outubro de 
1994.

c) Contratos que têm por objecto o exercício 
de um direito real sobre um bem imóvel ou 
um direito de uso de um bem imóvel 
diferentes dos contratos que têm por objecto 
um direito de utilização a tempo parcial na 
acepção da Directiva 94/47/CE, de 26 de 
Outubro de 1994.

Or. fr

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 67
Artigo 5, nº 3 bis (novo)
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3 bis. Os contratos que compreendam um 
acordo inicial de prestação de serviços 
seguido de operações sucessivas ou de uma 
série de operações da mesma natureza, 
escalonadas no tempo, são regulados pela 
lei aplicável ao primeiro acordo, nos termos 
do nº 1.

Or. de

Justificação

Cumpre ter em conta, no âmbito do regulamento, que, em determinados casos, as relações 
comerciais são de longo prazo e que um a contrato-quadro se podem seguir vários contratos 
individuais (por exemplo, contratos de transferência no quadro de um contrato de conta 
corrente). A fim de evitar que, em virtude da mudança do local habitual de residência do 
consumidor durante o período de vigência do contrato-quadro, a lei aplicável aos contratos 
individuais por aquele abrangidos se altere, a determinação da lei aplicável deveria 
depender apenas do contrato-quadro como 'primeiro acordo', por analogia com a primeira 
frase do nº 2 do artigo 1º da Directiva 2002/65/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Setembro de 2002, relativa à comercialização à distância de serviços financeiros 
prestados a consumidores e que altera as Directivas 90/619/CEE do Conselho, 95/7/CE e 
98/27/CE. Tal teria em conta o facto de os cidadãos na UE mudarem frequentemente o seu 
local habitual de residência no território da UE, nomeadamente por razões profissionais.

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 68
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
1. Um contrato de seguro será regido pela 
legislação do Estado-Membro onde o 
tomador tenha a sua residência habitual, a 
não ser que exista uma disposição em 
contrário referida nos n.ºs 2 a 4;
2. Caso a apólice de seguro seja 
obrigatória, esta é regida pela legislação do 
país que impõe a obrigação de fazer o 
seguro. 
3. Sem prejuízo do n.º 1, as partes podem 
escolher, nos termos do artigo 3.°, que o 
seu contrato seja regido pela lei do país 
onde o risco está situado. Contudo, o n.° 1 
do artigo 5.° aplica-se a um contrato 
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celebrado entre um consumidor e um 
profissional, tal como aí definido.
4. Os n.ºs 1 a 3 não se aplicam a contratos 
de resseguro ou a contratos que cubram os 
grandes riscos, tal como definido nas 
Directivas alteradas do Conselho 
88/357/CEE1 e 90/618/CEE2.
___________
1 Segunda Directiva 88/357/CEE do Conselho de 22 
de Junho de 1988 relativa à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes ao seguro directo não 
vida, que fixa disposições destinadas a facilitar o 
exercício da livre prestação de serviços e que altera 
a Directiva 73/329/CEE (JO L 172, 4.7.1988, p. 1). 
Directiva com a última redacção que lhe foi dada 
pela 2005/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho (JO L 149, 11.6.2005, p. 14).
2.Directiva 90/618/CEE do Conselho de 8 de 
Novembro de 1990 que altera, em especial no que 
respeita ao seguro de responsabilidade civil 
automóvel, a Directiva 73/239/CEE e a Directiva 
88/357/CEE, relativas à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes ao seguro directo não 
vida, (JO L 330, 29.11.1990, p. 44).

Or. en

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 69
Artigo 6, nº 2, alínea a)

a) Pela lei do país em que ou a partir do 
qual o trabalhador, no cumprimento do 
contrato, presta habitualmente o seu 
trabalho. Não se considera que o lugar de 
cumprimento habitual do trabalho mude 
quando o trabalhador presta o seu trabalho 
temporariamente noutro país. O 
cumprimento do trabalho noutro país é 
considerado temporário quando se pressupõe 
que o trabalhador retome o seu trabalho no 
país de origem após o cumprimento da sua 
tarefa no estrangeiro. A celebração de um 
novo contrato de trabalho com o 
empregador originário ou com um 

a) Pela lei do país em que o trabalhador, no 
cumprimento do contrato, presta 
habitualmente o seu trabalho. Não se 
considera que o lugar de cumprimento 
habitual do trabalho mude quando o 
trabalhador presta o seu trabalho 
temporariamente noutro país. O 
cumprimento do trabalho noutro país é 
considerado temporário quando se pressupõe 
que o trabalhador retome o seu trabalho no 
país de origem após o cumprimento da sua 
tarefa específica no estrangeiro. A intenção 
das partes relativamente ao regresso e a 
manutenção do vínculo de subordinação 
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empregador pertencente ao mesmo grupo 
de empresas que o empregador originário, 
não impede que o trabalhador preste 
temporariamente o seu trabalho noutro 
país;

devem ser tomadas em consideração, entre 
outros factores, aquando da apreciação do 
carácter temporário do destacamento;

Or. fr

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 70
Artigo 6, nº 2, alínea a ter) (nova)

a ter) Para efeitos das alíneas a) e a bis), 
não se considera que o lugar de 
cumprimento habitual do trabalho mude 
quando o trabalhador presta o seu trabalho 
temporariamente noutro país. O 
cumprimento do trabalho noutro país é 
considerado temporário quando se 
pressupõe que o trabalhador retome o seu 
trabalho no país de origem após o 
cumprimento da sua tarefa específica no 
estrangeiro.

Or. de

Justificação

O presente texto figura na alínea a) da proposta da Comissão e corresponde, em termos de 
conteúdo, à Convenção de Roma. A expressão "cumprimento da sua tarefa" visa tornar claro 
que a actividade temporária num outro país deveria ser interpretada stricto sensu.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 71
Artigo 6, nº 2, alínea b)

b) Se o trabalhador não prestar 
habitualmente o seu trabalho no ou a partir 
do mesmo país ou se prestar habitualmente o 
seu trabalho num espaço não sujeito a uma 
soberania nacional, pela lei do país onde se 
encontra o estabelecimento que contratou o 

b) Se o trabalhador não prestar 
habitualmente o seu trabalho no ou a partir 
do mesmo país ou se prestar habitualmente o 
seu trabalho num espaço não sujeito a uma 
soberania nacional, pela lei do país onde se 
encontra o estabelecimento que emprega o 
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trabalhador. trabalhador.

Or. fr

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 72
Artigo 6, nº 3

3. A lei designada pelo n.º 2 pode ser 
afastada se, do conjunto das circunstâncias, 
resultar que o contrato de trabalho apresenta 
conexões mais estreitas com um outro país, 
sendo em tal caso aplicável a lei desse outro 
país.

3. A lei designada pelo n.º 2 pode ser 
afastada a título excepcional se se revelar 
claramente inadaptada e sempre que o 
contrato de trabalho apresente
manifestamente conexões mais estreitas 
com um outro país, sendo em tal caso 
aplicável a lei desse outro país.

Or. fr

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 73
Artigo 6 bis (novo)

Artigo 6º bis
Sem prejuízo do disposto no artigo 3º, em 
contratos de arrendamento relativos a 
imóveis, a liberdade das partes de 
escolherem o direito aplicável não pode ter 
como consequência privar o locatário da 
protecção que lhe garantem as disposições 
imperativas da lei do Estado em que se 
situa o imóvel.

Or. de

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 74
Artigo 8

1. As disposições imperativas são 1. As disposições imperativas são 
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disposições cujo respeito é considerado 
fundamental por um país para a salvaguarda 
da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

disposições cujo respeito é considerado 
necessário por um país para a salvaguarda 
da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

2. As disposições do presente regulamento 
não podem prejudicar a aplicação das 
disposições imperativas do foro responsável.

2. As disposições do presente regulamento 
não podem prejudicar a aplicação das 
disposições imperativas do foro responsável.

3. Poderá igualmente ser dada prevalência 
às disposições imperativas de outro país 
com o qual a situação apresente uma 
conexão estreita. Para se decidir se deve ser 
dada prevalência a estas disposições 
imperativas, o juiz terá em conta a sua 
natureza e o seu objecto de acordo com a 
definição do n.º 1, bem como as 
consequências que resultariam da sua 
aplicação ou da sua não aplicação 
relativamente ao objectivo prosseguido pela 
disposição imperativa em causa bem como 
relativamente às partes.

Or. en

Justificação

O adjectivo "crucial" deveria ser substituído por "necessário", para qualificar correctamente 
as disposições imperativas.

O artigo 8.°, n.º3 permite aos tribunais aplicar as disposições obrigatórias de outro 
Estado-Membro. Esta possibilidade aumentaria o número de casos em que a aplicação das 
normas de conflitos de leis seria ultrapassada. Para evitar tal situação, há que suprimir o 
artigo 8.°, n.º 3.

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 75
Artigo 8, nº 1

1. As disposições imperativas são 
disposições cujo respeito é considerado 
fundamental por um país para a salvaguarda 

1. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, as disposições imperativas são 
disposições cujo respeito é considerado 
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da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

necessário por um país para a salvaguarda 
da sua organização política, social ou 
económica, ao ponto de exigir a sua 
aplicação em qualquer situação abrangida 
pelo seu âmbito de aplicação, 
independentemente da lei aplicável ao 
contrato em conformidade com o presente 
regulamento.

Or. de

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 76
Artigo 10, nº 1

1. Um contrato é válido quanto à forma 
desde que preencha os requisitos de forma 
prescritos pela lei reguladora da substância 
aplicável por força do presente regulamento 
ou da lei do país em que se encontra 
qualquer das partes ou o seu agente aquando 
da sua celebração ou da lei do país em que 
qualquer das partes tem a sua residência 
habitual nesse momento.

1. Um contrato é válido quanto à forma 
desde que preencha os requisitos de forma 
prescritos pela lei reguladora da substância 
aplicável por força do presente regulamento 
ou da lei do país em que se encontra 
qualquer das partes ou o seu representante
aquando da sua celebração ou da lei do país 
em que qualquer das partes tem a sua 
residência habitual nesse momento.

Or. fr

Justificação

Na versão francesa (bem como na portuguesa) do nº 1 do artigo 10º, é difícil compreender 
qual o significado de "agente" de uma das partes. Em inglês o termo "agente" corresponde, 
na realidade, ao termo francês "representante"; aliás, este termo é utilizado na versão alemã 
da mesma disposição: "Vertreter". Por conseguinte, é oportuno efectuar uma correcção 
linguística da versão francesa (e portuguesa) do texto.

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 77
Artigo 10º, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que tenha 
por objecto um direito real sobre um bem 
imóvel ou um direito de uso de um bem 

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que tenha 
por objecto um direito real sobre um bem 
imóvel ou um direito de uso de um bem 
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imóvel está sujeito, quanto à forma, às 
disposições imperativas da lei do país em 
que o bem imóvel está situado, desde que, 
nos termos desta lei, se trate de disposições
imperativas na acepção do artigo 8.º do 
presente regulamento.

imóvel está sujeito, quanto à forma, às 
disposições imperativas da lei do país em 
que o bem imóvel está situado, desde que, 
nos termos desta lei, essas disposições 
vigorem independentemente do Estado em 
que o contrato é celebrado ou da lei que 
rege esse contrato.

Or. de

Justificação

No caso de contratos relativos a bens imóveis, dever-se-ia remete, não para disposições 
imperativas, mas para requisitos obrigatórios no país em que o bem imóvel se encontra 
situado.

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 78
Artigo 10, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que tenha 
por objecto um direito real sobre um bem 
imóvel ou um direito de uso de um bem 
imóvel está sujeito, quanto à forma, às 
disposições imperativas da lei do país em 
que o bem imóvel está situado, desde que, 
nos termos desta lei, se trate de disposições 
imperativas na acepção do artigo 8.º do 
presente regulamento.

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que se 
destine a ser inscrito ou transcrito para 
registos públicos está sujeito, quanto à 
forma, às leis do Estado sob cuja autoridade 
é mantido o registo público.

Or. it

Justificação

Il diritto comunitario conosce il ruolo e l’importanza dei pubblici registri al fine della sicura 
circolazione dei beni in essi iscritti (v. articoli 12 e 14 del Regolamento 1346/2000).

La tutela della pubblica fede, le norme tecniche specifiche di ciascun ordinamento e le 
conseguenze derivanti dall'iscrizione nei pubblici registri (soprattutto l'opponibilità ai terzi 
del diritto del titolare su detti beni e la sicurezza dell'acquisto da parte dei successivi aventi 
causa) fanno sì che possano essere iscritti in tali registri solo gli atti redatti nella forma 
richiesta dalla legge dello Stato sotto la cui autorità il registro è tenuto. 
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Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 79
Artigo 10, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que tenha 
por objecto um direito real sobre um bem 
imóvel ou um direito de uso de um bem 
imóvel está sujeito, quanto à forma, às 
disposições imperativas da lei do país em 
que o bem imóvel está situado, desde que, 
nos termos desta lei, se trate de disposições 
imperativas na acepção do artigo 8.º do 
presente regulamento.

4. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 1 a 3 do 
presente artigo, qualquer contrato que tenha 
por objecto um direito real sobre um bem 
imóvel ou um direito de uso de um bem 
imóvel está sujeito, quanto à forma, às 
disposições imperativas da lei do país em 
que o bem imóvel está situado.

Or. fr

Justificação

Pour les contrats ayant pour objet un droit réel immobilier ou un droit d’utilisation d’un 
immeuble, l’article 10 par. 4 ne permet l’application des règles de forme impératives de 
l’Etat dans lequel l’immeuble est situé, que pour autant qu’il s’agit de lois de police au sens 
du règlement. Le lien entre ces deux types de règles, qui constitue un changement d’approche 
par rapport à la Convention de Rome, n’est juridiquement pas correct : Les lois de police ont 
pour but de sauvegarder l’organisation politique, sociale ou économique d’un pays, tandis 
que les règles de forme visent à assurer un niveau élevé de sécurité juridique et ainsi à 
protéger les parties et les tiers à un contrat. Il importe donc de supprimer cette référence aux 
lois de police.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 80
Artigo 13, nº 3 bis (novo)

3 bis. A transferência de direitos conexos 
(incluindo, mas não limitada a cauções, 
hipotecas, fianças ou garantias) ou o 
direito de o cessionário reivindicar a 
transferência desses direitos conexos será 
regido pela lei aplicável ao contrato e, se o 
direito conexo for propriedade de terceiros, 
pela lei aplicável à obrigação de terceiros.

Or. en
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Justificação

Verifica-se uma importante insistência no sentido de clarificar e harmonizar as normas em 
matéria de conflito de leis no que diz respeito aos direitos conexos. Esta insistência aplica-se, 
em particular, às relações contratuais associadas à cessão efectiva e incondicional (true 
sale) no âmbito da transacção de titularização de créditos sempre que o cessionário (SPV) 
adquire empréstimos ou créditos. Saber até que ponto é que o cessionário também adquire 
garantias ou hipotecas associadas a tais direitos reveste uma importância particular para os 
investidores e as agências de notação de risco. A existência de normas em matéria de conflito 
de leis precisas reforçaria a segurança jurídica e reduziria os custos da auditoria jurídica da 
empresa-alvo (due diligence) e dos litígios.

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 81
Artigo 22

O presente regulamento não afecta a 
aplicação nem a adopção de actos por parte 
das instituições das Comunidades 
Europeias que:

O presente regulamento não afecta a 
aplicação das disposições de direito 
comunitário que, em domínios específicos, 
regem os conflitos de leis em matéria de 
obrigações contratuais.

a) Em matérias específicas, regulem os 
conflitos de leis em matéria de obrigações 
contratuais; no Anexo 1 figura uma lista de 
tais actos actualmente em vigor;
b) Regulam as obrigações contratuais e 
que, por força da vontade das partes, se 
aplicam nas situações que comportam um 
conflito de leis;
c) Estabeleçam regras destinadas a 
promover o bom funcionamento do 
mercado interno na medida em que estas 
regras não possam ser aplicadas 
conjuntamente à lei designada pelas regras 
do direito internacional privado.

Or. fr

Justificação

Em prol da coerência, as disposições de Roma I devem ser harmonizadas com a posição 
comum de Roma II.
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Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 82
Artigo 22º, alínea b)

b) Regulam as obrigações contratuais e 
que, por força da vontade das partes, se 
aplicam nas situações que comportam um 
conflito de leis;

Suprimido

Or. de

Alteração apresentada por Maria Berger

Alteração 83
Artigo 22º, alínea c)

c) Estabeleçam regras destinadas a 
promover o bom funcionamento do mercado 
interno na medida em que estas regras não 
possam ser aplicadas conjuntamente à lei 
designada pelas regras do direito 
internacional privado.

c) Contenham disposições que permitam 
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno na medida em que não 
sejam aplicadas conjuntamente com a lei 
decorrente das disposições do direito 
internacional privado.

Or. de

Alteração apresentada por Jean-Paul Gauzès

Alteração 84
Artigo 22 bis (novo)

Artigo 22º bis
O mais tardar em … *, a Comissão, após a 
consulta aprofundada do sector dos 
seguros e outras partes interessadas, 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório que apura se o 
regulamento deve incluir uma disposição 
sobre apólices de seguros que tenham em 
consideração os princípios básicos previstos 
pela Directiva 88/357/CEE e pela Directiva 
2002/83/CE 1.
O relatório é acompanhado de uma 
avaliação do impacto. Se necessário, o 



AM\642976PT.doc 35/36 PE 382.371v01-00

PT

relatório propõe alterações ao presente 
regulamento.
_______________________

*

1 Directiva 2002/83/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 5 de Novembro de 2002, relativa 
aos seguros de vida (JO L 345, 19.12.2002, p. 1), 
com a última redacção que lhe foi dada pela 
Directiva 2005/68/CE (JO L 323, 9.12.2005, p. 1).

Or. en

Justificação

O regime actual da lei aplicável às apólices de seguros está definido pela segunda Directiva 
88/357/CEE do Conselho de 22 de Junho de 1998 e pela Directiva 2002/83/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho. Devido à transposição por cada Estado-Membro das 
disposições contidas nestas directivas, os consumidores e as empresas têm diversas 
possibilidades de escolha em relação à lei aplicável. Um regulamento permitiria harmonizar 
as disparidades nacionais actuais e melhorar a segurança jurídica. Devido ao aumento da 
mobilidade dos cidadãos da UE e à integração do mercado único dos seguros, convém 
garantir uma flexibilidade em prol de ambas as partes relativamente a uma apólice de 
seguros, isto é, as companhias que propõem contratos e os tomadores de seguro .

Alteração apresentada por Giuseppe Gargani

Alteração 85
Artigo 23 bis (novo)

Artigo 23º bis
O mais tardar em ...**, a Comissão, após 
uma ampla consulta do sector dos seguros 
e de outras partes interessadas, apresentará 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho um 
relatório em que avaliará a oportunidade 
de o regulamento incluir uma disposição 
relativa aos contratos de seguros, tendo em 
conta os princípios de base previstos pelas 
directivas do sector. Este relatório será 
acompanhado por uma avaliação do 
impacto das disposições a introduzir.
Se for caso disso, o relatório proporá 
alterações ao presente regulamento.
______________
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** Dois anos a contar da data de entrada em vigor 
do presente regulamento.

Or. it

Justificação

L’attuale regime della legge applicabile ai contratti assicurativi è sancito nella seconda 
Direttiva del Consiglio 88/357/ CEE del 22 giugno 1988 e nella Direttiva 2002/83/CE del 5 
novembre 2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio. A causa del recepimento negli 
ordinamenti nazionali delle disposizioni di queste Direttive, i consumatori e le imprese hanno 
diverse possibilità di scelta della legge applicabile. Attraverso un Regolamento sarebbe 
possibile armonizzare le attuali disparità nazionali e giungere così ad una certezza giuridica. 
Tuttavia, in considerazione della crescente mobilità dei cittadini comunitari e 
dell’integrazione del Mercato Unico delle assicurazioni, occorrerebbe  garantire una certa  
flessibilità per entrambe le parti – fornitori e contraenti – nella scelta della legge applicabile 
ai  contratti assicurativi in funzione delle loro caratteristiche.


