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Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 86
Nº 2 bis (novo)

2 bis. Observa que, em relação à proposta de regulamento em apreço, não se procedeu a 
uma avaliação do impacto e pede que, de acordo com o Acordo Interinstitucional 
"Legislar melhor", de 16 de Dezembro de 2003, concluído entre o Parlamento 
Europeu, o Conselho e a Comissão, seja elaborada para as futuras propostas 
legislativas uma avaliação de impacto que tenha devidamente em conta as 
repercussões financeiras e administrativas das propostas legislativas e que, se este 
não for o caso, caiba ao Parlamento encomendar a elaboração de uma avaliação de 
impacto, a fim de assegurar uma melhor qualidade da legislação.

Justificação

De acordo com os princípios de subsidiariedade e proporcionalidade, a Comissão tem a 
obrigação de elaborar uma avaliação de impacto para todas as suas propostas legislativas. 
Tal verificação é indispensável, a fim de permitir uma contribuição positiva para melhorar a 
qualidade dos actos legislativos comunitários, tanto no que respeita ao domínio de aplicação 
como ao conteúdo. O Parlamento já não pode aceitar que a Comissão apresente propostas 
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legislativas cujas repercussões financeiras e administrativas não foram avaliadas. 

Proposta de regulamento

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 87
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.

No entanto, a liberdade das partes de 
escolher o direito aplicável só pode ser 
exercida a favor de um Estado-Membro ou 
de princípios que tenham sido adoptados 
pelo legislador comunitário através do 
procedimento de co-decisão. No caso de as 
partes escolherem tais princípios como lei 
aplicável, esses princípios aplicam-se sem 
prejuízo das disposições imperativas da lei 
aplicável no caso de não haver escolha e de 
outros instrumentos de direito comunitário.

Or. fr

Justificação

Há que respeitar o procedimento clássico de co-decisão, que permite ao Parlamento 
controlar o conteúdo dos princípios de direito material aplicável.

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 88
Considerando 10

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

(10) Mais concretamente no caso dos 
contratos celebrados por consumidores, a 
norma de conflitos deve permitir reduzir as 
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despesas inerentes à resolução dos litígios, 
que são frequentemente de reduzido valor, e 
ter em conta a evolução das técnicas de 
comercialização à distância. A harmonização 
com o Regulamento (CE) nº 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 
15º do Regulamento (CE) nº 44/2001 
recorda que, para que o nº 1, alínea c), do 
artigo 15º 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 15º, 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».

despesas inerentes à resolução dos litígios, 
que são frequentemente de reduzido valor, e 
ter em conta a evolução das técnicas de 
comercialização à distância. A harmonização 
com o Regulamento (CE) nº 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.

Or. en

Alteração apresentada por Edith Mastenbroek

Alteração 89
Considerando 10 bis (novo)

(10 bis) Para que o artigo 5º seja aplicável, 
não basta que um operador económico
dirija as suas actividades a um Estado-
Membro/país onde o consumidor tem a sua 
residência habitual ou a vários Estados-
Membros/países, entre os quais esse 
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Estado-Membro/país, mas é necessário 
também que tenha sido celebrado um 
contrato no âmbito das suas actividades 
dirigidas. A fim de determinar se o 
operador económico dirige as suas 
actividades por meios electrónicos ao 
Estado-Membro/país onde o consumidor 
tem a sua residência habitual, apenas uma 
conduta positiva por parte do referido 
operador económico pode ser tomada em 
consideração. Nesse contexto, não devem 
constituir necessariamente uma indicação 
do destino ao qual o operador económico 
dirige a sua actividade, por si sós, os
seguintes elementos: primeiramente, o 
facto de um sítio Internet ser acessível no 
Estado-Membro/país em questão; em 
segundo lugar, o facto de o referido sítio 
permitir a celebração de contratos à 
distância, e, em terceiro lugar, o facto de o 
contrato se ter celebrado efectivamente, por 
um meio qualquer. A esse respeito, a língua 
ou a moeda utilizada por um sítio Internet 
não constitui um elemento pertinente.

Or. en

Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 90
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.

2. As partes podem igualmente escolher 
como lei aplicável os princípios e regras de 
direito material dos contratos, desde que 
esses princípios e regras tenham sido 
incorporados num instrumento 
comunitário adoptado segundo o 
procedimento previsto no artigo 251º do 
Tratado.

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 

No entanto,
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destes princípios, de acordo com a lei 
aplicável na falta de escolha nos termos do 
presente regulamento.

a) 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.

b) as disposições imperativas da lei 
aplicável na fala de escolha por força do 
presente regulamento continuam a ser 
aplicáveis, especialmente em matéria de 
protecção dos consumidores.
A aplicação desses princípios e regras não 
prejudica a aplicação de outras disposições 
pertinentes de direito comunitário.

Or. fr

Justificação

A presente alteração tem em conta as alterações 41 a 15 e assegura o respeito do 
procedimento clássico de co-decisão, o que permite ao Parlamento Europeu controlar o 
conteúdo dos princípios de direito material aplicável. Por outro lado, restabelece também as 
condições de segurança jurídica necessárias à boa aplicação dos princípios materiais de 
direito dos contratos que serão eventualmente adoptados.

Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 91
Artigo 4 bis (novo)

Artigo 4º
Sem prejuízo do disposto nos artigos 3º e 4º, 
a lei aplicável aos direitos reais 
imobiliários, incluindo as garantias reais 
imobiliárias, é a lei do local onde o bem 
imóvel está situado.

Or. fr

Justificação

O princípio da "lex rei sitae" é universalmente aplicado. Constitui o princípio mais eficaz no 
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que respeita aos direitos reais imobiliários, bem como ao direito em matéria de habitação, de 
urbanismo e de garantias.

Alteração apresentada por Klaus-Heiner Lehne

Alteração 92
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 
habitual.

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 
aos contratos destinados ao financiamento 
desse fornecimento.

2. O nº 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 3º, 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 nº 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 
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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 nº 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;
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.

4. Este artigo não se aplica:
a) aos contratos de transporte;
b) aos contratos de fornecimento de 
serviços quando os serviços devidos ao 
consumidor devam ser fornecidos 
exclusivamente num país diferente do país 
onde este último tem a sua residência 
habitual.

Or. de
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Justificação

Mit diesem Änderungsantrag soll der von der Kommission vorgeschlagene Artikel 5 durch 
den Text des Artikels 5 des Übereinkommens von Rom ersetzt werden. Die Übernahme des 
Artikels des Übereinkommens ist erforderlich, weil zu befürchten ist, dass insbesondere 
KMUs von dem Kommissionsvorschlag benachteiligt werden. Vom Mittelstand kann nicht 
erwartet werden, dass er seine grenzüberschreitenden Aktivitäten erhöht, wenn er seine 
Verträge mit Verbrauchern aus anderen Mitgliedstaaten ausschließlich nach dem Recht 
dieser Staaten abschließen muss. Die hierfür erforderlichen finanziellen und personellen 
Mittel stehen KMUs nicht zur Verfügung, was dazu führen würde, dass die 
binnenmarktpolitisch gewünschte Ermutigung zur grenzüberschreitenden Tätigkeit 
fehlschlägt. Diese Nachteile hätten in einer Folgenabschätzung der Kommission zu dem 
Verordnungsvorschlag ermittelt werden können. Da eine entsprechende Überprüfung 
unterblieb, ist es angebracht, Artikel 5 des Übereinkommens von Rom in die Verordnung 
überzuführen.

Alteração apresentada por Piia-Noora Kauppi

Alteração 93
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis
Para que o artigo 5º seja aplicável, não 
basta que um profissional dirija as suas 
actividades a um Estado-Membro/país onde 
o consumidor tem a sua residência habitual 
ou a vários Estados-Membros/países, entre 
os quais esse Estado-Membro/país, mas é 
necessário também que tenha sido 
celebrado um contrato no âmbito das suas 
actividades. A fim de determinar se o 
profissional dirige as suas actividades por 
meios electrónicos ao Estado-Membro/país 
onde o consumidor tem a sua residência 
habitual, apenas uma conduta positiva por 
parte do referido profissional pode ser 
tomada em consideração. O facto de um 
sítio Internet ser acessível no Estado-
Membro/país em questão, o facto de o 
referido sítio permitir a celebração de 
contratos à distância e o facto de o contrato 
se ter celebrado efectivamente, por um 
meio qualquer não deveriam ser suficientes 
para indicar a direcção das actividades do 
profissional. A esse respeito, a língua ou a 
moeda utilizada por um sítio Internet não 
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constitui um elemento pertinente.

Or. en

Justificação

Este artigo contribui para garantir a segurança jurídica e o equilíbrio entre as empresas que 
fornecem serviços transfronteiriços e os consumidores que efectuam aquisições 
transfronteiriças. O artigo 5º deve ser aplicado unicamente no caso de existir uma conduta 
positiva por parte do prestador do serviço anteriormente à celebração do contrato, por 
exemplo, mediante uma incitação específica dirigida aos consumidores de um outro 
Estado-Membro ou através de uma publicidade específica.

Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 94
Artigo 7

Artigo 7º Artigo 7º

Contratos celebrados por um intermediário Representação voluntária
1. Na falta de escolha exercida em 
conformidade com o artigo 3º, o contrato 
entre o representado e o intermediário é 
regulado pela lei do país em que o 
intermediário tem a sua residência habitual, 
a não ser que o intermediário exerça ou deva 
exercer a título principal a sua actividade no 
país em que o representado tem a sua 
residência habitual, sendo nesse caso 
aplicável a lei deste país.

1. Um contrato entre o representado e o 
intermediário é regulado pela lei designada 
nos artigos 3º a 6º.

2. A relação entre o representado e o 
terceiro, decorrente do facto de o 
intermediário ter agido no exercício das suas 
competências, exorbitado das suas 
competências ou agido sem competências, é 
regulada pela lei da residência habitual do 
intermediário no momento em que agiu. No 
entanto, a lei aplicável será a do país em que 
o intermediário agiu se tanto o representado 
em nome do qual o intermediário agiu como 
o terceiro tiverem a sua residência habitual 
neste país ou se o intermediário agiu através 
da bolsa ou participou numa venda em hasta 
pública nesse país.

2. No que respeita à relação entre o 
representado e o terceiro, a existência e a 
extensão dos poderes do intermediário e os 
efeitos do exercício, efectivo ou presumido, 
dos mesmos pelo intermediário serão 
reguladas pela lei da residência habitual do 
intermediário no momento em que agiu. No 
entanto, a lei aplicável será a do país em que 
o intermediário agiu:

a) se o intermediário não agiu no exercício 
da sua actividade comercial ou profissão
b) se o terceiro não conhecia nem tinha a 
obrigação de conhecer o local da residência 
habitual do intermediário ou
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c) se o intermediário agiu através da bolsa 
ou participou numa venda em hasta pública 
nesse país.

Para os efeitos do presente número, 
considerar-se-á que um intermediário que 
actue no exercício da sua capacidade 
profissional, mas que não possui um 
estabelecimento comercial a título pessoal, 
tem a sua residência habitual no local do 
estabelecimento comercial do representado 
ao qual está ligado, desde que o terceiro 
conheça ou tenha a obrigação de conhecer 
o facto de o intermediário estar ligado ao 
estabelecimento do representado.

3. Sem prejuízo do nº 2, sempre que a lei 
aplicável à relação abrangida por esse 
número foi objecto, por parte do 
representado ou do terceiro, de uma 
designação escrita aceite expressamente
pela outra parte, a lei assim designada é 
aplicável a estas questões. 

3. Sem prejuízo do nº 2, sempre que a lei 
aplicável à relação abrangida por esse 
número foi objecto, por parte do 
representado ou do terceiro, de uma 
designação escrita aceite pela outra parte, a 
lei assim designada é aplicável a estas 
questões, desde que o intermediário esteja 
ou tenha a obrigação de estar ao corrente 
dessa designação. 

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 2 e 3,
na medida em que o conteúdo da 
representação seja um direito relativo a um 
bem imóvel, aplicar-se-á às questões 
abrangidas pelo nº 2 a lei do país onde o 
bem imóvel está situado.

4. A lei designada no nº 2 regula igualmente 
a relação entre o intermediário e o terceiro 
decorrente do facto de o intermediário ter 
agido no exercício das suas competências, 
exorbitado das suas competências ou agido 
sem competências.

5. A lei designada nos nºs 2 a 4 regula 
igualmente a relação entre o intermediário e 
o terceiro decorrente do facto de o 
intermediário ter agido no exercício das suas 
competências, exorbitado das suas 
competências ou agido sem competências.

Or. en

Justificação

A alteração visa ter em conta as críticas formuladas em relação à proposta da Comissão.
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Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 95
Artigo 10, nº 4

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 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 8º do 
presente regulamento.

4. Sem prejuízo do disposto nos nºs 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

Alteração apresentada por Cristian Dumitrescu

Alteração 96
Artigo 13

1. As obrigações entre o cedente e o 
cessionário são reguladas pela lei que, por 
força do presente regulamento, for aplicável 
ao contrato que os liga.

1. As obrigações entre o cedente e o 
cessionário ou as sub-rogações contratuais 
de um crédito são reguladas pela lei que, por 
força do presente regulamento, for aplicável 
ao contrato que os liga.

2. A lei que regula o crédito cedido 
determina a natureza cedível deste, as 
relações entre o cessionário e o devedor, as 
condições de oponibilidade da cessão ao 
devedor e a natureza liberatória da prestação 
feita pelo devedor.

2. A lei que regula o crédito cedido 
determina a eficácia das limitações 
contratuais e legais da cessão, as relações 
entre o cessionário e o devedor, as condições 
de oponibilidade da cessão ao devedor e a 
natureza liberatória da prestação feita pelo 
devedor.

3. A lei do país em que o cedente tem a sua 
residência habitual aquando da cessão ou da 
transferência regula a oponibilidade da 
cessão a terceiros.

3. A lei do país em que o cedente tem a sua 
residência habitual aquando da cessão ou da 
sub-rogação regula a oponibilidade da 
cessão a terceiros.

Or. en

Justificação

A alteração visa ter em conta as críticas formuladas em relação à proposta da Comissão.
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