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PR_COD_1am

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105º, 107º, 161º e 300º do Tratado CE 
e no artigo 7º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar 
ou alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas 
simultaneamente a negrito e em itálico. A utilização de itálico sem negrito
constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem por objectivo 
assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam corrigidos, tendo em 
vista a elaboração do texto final (por exemplo, elementos manifestamente 
errados ou lacunas numa dada versão linguística). Estas sugestões de 
correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos visados.
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1 Ainda não publicada em JO.

PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho sobre a lei 
aplicável às obrigações contratuais (Roma I)
(COM(2005)0650 – C6-0441/2005 – 2005/0261(COD))

(Processo de co-decisão: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2005)0650)1,

– Tendo em conta o nº 2 do artigo 251º e a alínea c) do artigo 61º e o nº 5 do artigo 67º do 
Tratado CE, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-
0441/2005),

– Tendo em conta o artigo 51º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão dos Assuntos Jurídicos e o parecer da Comissão 
das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos (A6-0000/2006),

1. Aprova a proposta da Comissão com as alterações nela introduzidas;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo esta proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à
Comissão.

Texto da Comissão Alterações do Parlamento

Alteração 1
Considerando 7
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(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. Esta liberdade inclui o direito 
de escolher como lei aplicável os 
princípios e regras de direito material dos
contratos, reconhecidos a nível
internacional. Contudo, estes princípios e 
regras devem obedecer a certas normas 
mínimas a fim de serem elegíveis. Em 
particular, devem ser criados por um 
organismo independente, imparcial e 
neutro; o seu conteúdo deve ser 
equilibrado e protegido contra a evasão e 
os abusos por certas 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.

Justificação

O texto adicional deve ser lido em conjunto com o primeiro parágrafo alterado do n° 2 do 
artigo 3°

Alteração 2
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, a norma de 
conflitos deve permitir identificar o centro 
de gravidade da relação laboral para além 
das aparências. O presente regulamento
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.

Justificação
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A redacção original é demasiado estreita ("esta regra") e não inteiramente clara.

Alteração 3
Artigo 2

A lei designada nos termos do presente 
regulamento é aplicável mesmo que essa lei 
não seja a de um Estado-Membro.

Não se aplica à versão portuguesa

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 4
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.

Justificação

O considerando 7 alterado destina-se a clarificar esta disposição. 

Além disso, parece-nos indesejável uma referência oblíqua no presente regulamento à
moldura comum de referência, que ainda não existe, em particular, porque a sua 
configuração futura e a base jurídica com que essas disposições contratuais serão adoptadas 
não são claras.

Alteração 5
Artigo 4, nº 1

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.

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

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

Justificação

Consideramos que a proposta da Comissão é excessivamente rígida e não tem 
suficientemente em conta a margem de apreciação judicial. É também desadequada com as 
normas de conflitos fora da jurisdição da União Europeia, o que é indesejável do ponto de 
vista da harmonização mundial das normas de conflitos de leis. Além disso, as presentes 
alterações ao artigo 4° são decalcadas das disposições correspondentes de Roma II com as 
alterações introduzidas pelo Parlamento em primeira leitura, de forma a equilibrar 
correctamente o rigor da disposição e a margem de apreciação. Isto é feito especificando 
uma norma básica no n° 1 do artigo 4° que é seguida de uma série de presunções nos nºs 1
bis e 1 ter e de uma disposição excepcional no nº 2. 
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Além disso, consideramos que não é necessária uma norma específica sobre os contratos de 
franquia.

Alteração 6
Artigo 4, nº 1 bis (novo)

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.

Alteração 7
Artigo 4, nº 1 ter (novo)

1 ter. Em particular, presume-se que um 
contrato apresenta uma conexão mais 
estreita nos seguintes termos:

Alteração 8
Artigo 4, nº 1 ter, alínea a) (nova)

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;

Alteração 9
Artigo 4, nº 1 ter, alínea b) (nova)

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;

Alteração 10
Artigo 4, nº 1 ter, alínea c) (nova)
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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;

Alteração 11
Artigo 4, nº 1 ter, alínea d) (nova)

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;

Alteração 12
Artigo 4, nº 1 ter, alínea e) (nova)

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 senhorio tem a sua residência habitual, 
desde que o locatário seja uma pessoa 
singular e tenha a sua residência habitual 
nesse mesmo país;

Alteração 13
Artigo 4, nº 1 ter, alínea f) (nova)

f) Presume-se que o contrato sobre a 
propriedade intelectual ou industrial 
apresenta uma conexão mais estreita com 
o país onde quem transfere ou concede os 
direitos tem a sua residência habitual;

Alteração 14
Artigo 4, nº 1 ter, alínea g) (nova)
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g) Presume-se que o contrato de 
distribuição apresenta uma conexão mais 
estreita com o país em que o distribuidor 
tem a sua residência habitual.

Alteração 15
Artigo 4, nº 1 ter, alínea h) (nova)

h) Presume-se que o contrato de seguro
apresenta uma conexão mais estreita com 
o país em que o risco seguro se situa.

Justificação

Consideramos útil incluir uma presunção específica para o contrato de seguro. O contrato de 
seguro é certamente parte integrante do direito das obrigações e, como contrato de prestação 
de serviços, poder-se-ia considerar abrangido no âmbito do artigo 4°, nº 1 ter, alínea b). 
Contudo, isto não seria o mais indicado, porquanto definir a lei aplicável como a do país 
onde o segurador tem o seu domicílio seria negligenciar os interesses da parte mais fraca no 
contrato de seguro e contrário à prática já normal para os contratos de seguro de um risco 
situado na União Europeia. Consequentemente, a localização do risco seguro, que é objecto 
de uma regulamentação específica pelas directivas da União Europeia, deve ser incluída
como elemento indicativo da existência de uma ligação particularmente próxima entre um 
contrato de seguro e a lei de um país particular.

Alteração 16
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. A título excepcional, as presunções 
especificadas nos nºs 1 bis e 1 ter podem 
não ser admitidas sempre que seja claro 
em função de todas as circunstâncias do 
caso, que o contrato apresenta 
manifestamente uma conexão mais 
estreita com outro país. 

Justificação

Consideramos que a proposta da Comissão é excessivamente rígida e não tem 
suficientemente em conta a margem de apreciação judicial. É também desadequada com as 
normas de conflitos fora da jurisdição da União Europeia, o que é indesejável do ponto de 
vista da harmonização mundial das normas de conflitos de leis. Além disso, as presentes 
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alterações ao artigo 4° são decalcadas das disposições correspondentes de Roma II com as 
alterações introduzidas pelo Parlamento em primeira leitura, de forma a equilibrar 
correctamente o rigor da disposição e a margem de apreciação. Isto é feito especificando 
uma norma básica no n° 1 do artigo 4° que é seguida de uma série de presunções nos nºs 1 
bis e 1 ter e de uma disposição excepcional no nº 2. 

Além disso, consideramos que não é necessária uma norma específica sobre os contratos de 
franquia.

Alteração 17
Artigo 5 bis (novo)

Artigo 5º bis - Contratos de seguro
obrigatórios

A lei aplicável aos contratos de seguro 
obrigatórios é a lei do Estado que 
prescreve a obrigação de realizar o
seguro.

Justificação

Faltam normas específicas para os contratos de seguro celebrados por imperativo legal. Os 
seguros obrigatórios estão sujeitos às disposições em matéria de ordem pública do país que, 
em conformidade com o interesse público, prescreve a obrigação de realizar o seguro. 
Geralmente, estas disposições incluem requisitos legais relativamente à forma, âmbito e 
conteúdo do contrato de seguro. Os contratos de seguros devem obedecer a estas disposições 
a fim de cumprirem os requisitos legais. Isto só pode ser assegurado sujeitando 
completamente os contratos de seguros obrigatórios à lei do país que prescreve a obrigação 
de realizar o seguro. Não há lugar à escolha de lei pelas partes no contrato. 

Alteração 18
Artigo 6, nº 1

1. Sem prejuízo do disposto do artigo 3.º, a 
escolha pelas partes da lei aplicável ao 
contrato individual de trabalho não pode ter 
como consequência privar o trabalhador da 
protecção que lhe garantem as disposições 
imperativas da lei que seria aplicável, na 
falta de escolha, por força do presente 
artigo.

Não se aplica à versão portuguesa

Justificação
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Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 19
Artigo 6, nº 2, parte introdutória

2. Na falta de escolha exercida em 
conformidade com o artigo 3.º, o contrato 
individual de trabalho é regulado:

Não se aplica à versão portuguesa

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa.

Alteração 20
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 empregador 
pertencente ao mesmo grupo de empresas 
que o empregador originário, não impede 
que o trabalhador preste temporariamente 
o seu trabalho noutro país;

a) Pela lei do país em que o trabalhador, no 
cumprimento do contrato, presta 
habitualmente o seu trabalho;

Justificação

O artigo 6° é reestruturado, introduzindo um sistema em três níveis no caso do contrato 
individual de trabalho. Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu relativa ao Regulamento Bruxelas I, a disposição primária deve designar a lei do 
locus laboris, ou seja, o lugar onde o trabalho é efectivamente prestado. A disposição
secundária (a lei do país a partir do qual o trabalhador presta habitualmente o seu trabalho) 
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cobriria, por exemplo, o pessoal de cabine. A disposição terciária designa a lei do lugar da 
situação do estabelecimento para todos os casos em que as disposições primária e secundária 
não podem ser aplicadas. Por último, o nº 3 prevê que seja aplicada a lei de outro país 
sempre que se verifique que o contrato individual de trabalho apresenta manifestamente uma 
conexão mais estreita com esse país.

Alteração 21
Artigo 6, nº 2, alínea a bis) (nova)

a bis) Se o trabalhador não prestar 
habitualmente o seu trabalho no mesmo 
país, pela lei do país a partir do qual o 
trabalhador, no cumprimento do contrato, 
presta habitualmente o seu trabalho;

Alteração 22
Artigo 6, nº 2, alínea a ter), parágrafo 1 (novo)

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

Justificação

Este texto figura na alínea a) da proposta da Comissão e não difere substancialmente do 
texto da Convenção de Roma. A qualificação de "específica" aplicada a "tarefa" destina-se a 
indicar que a actividade temporária noutro país deve ser entendida em sentido estrito. 

Alteração 23
Artigo 6, nº 2, alínea a ter), segundo parágrafo (novo)
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Presume-se que qualquer destacamento
noutro país de duração superior a um ano 
não constitui um trabalho temporário na 
acepção da presente disposição, e 
qualquer destacamento noutro país de 
duração superior a dois anos não é
considerado um trabalho temporário na 
acepção da presente disposição.

Justificação

A presente disposição destina-se a aumentar a certeza jurídica. O período de tempo proposto 
reflecte as disposições relativas aos trabalhadores destacados previstas no Regulamento n°
1408/71.

Alteração 24
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 se, do conjunto das circunstâncias, 
resultar que o contrato individual de 
trabalho apresenta manifestamente 
conexões mais estreitas com um outro país, 
sendo em tal caso aplicável a lei desse outro 
país.

Justificação

É necessário que seja completamente inequívoco que são os contratos individuais de trabalho 
e não as convenções colectivas que estão cobertos. O aditamento do advérbio 
"manifestamente" reforça o sistema em três níveis previsto no n° 2 do artigo 6°.

Alteração 25
Artigo 8, nº 1
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1. As disposições imperativas são 
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.

1. Para efeitos do presente artigo, as
disposições imperativas internacionais são 
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.

Justificação

A noção de disposições imperativas tem um significado mais restrito e específico do que, por 
exemplo, no artigo 6° relativo aos contratos de trabalho. Aí, e no caso dos artigos 3°, nº 5 e 
10°, nº 4, trata-se das disposições imperativas internas. Consequentemente, deve ser claro 
que a definição do nº 1 se refere apenas ao próprio artigo 6º e às disposições imperativas 
internacionais. O termo "fundamental" é substituído por "necessário" na medida em que este 
parece ser mais objectivo e é mais comum na legislação.

Alteração 26
Artigo 8, nº 3

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.

Suprimido

Justificação

Alemanha, Irlanda, Letónia, Luxemburgo, Portugal, Eslovénia e Reino Unido formularam 
uma reserva relativamente à disposição correspondente da Convenção de Roma. 
Consideramos igualmente que a sua natureza discricionária, a incerteza dos critérios que 
emprega e a sua amplitude potencial podem diminuir a certeza jurídica e incentivar as 
tentativas especulativas de evitar as obrigações contratuais, aumentando assim a incerteza e 
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o risco para os operadores económicos e implicando custos mais elevados.

Alteração 27
Artigo 18, nº 1, parágrafo 2

Quando o contrato é celebrado no âmbito 
da exploração de uma sucursal, agência ou 
qualquer outro estabelecimento, ou se, de 
acordo com o contrato, a prestação deve 
ser fornecida por tal estabelecimento, a 
residência habitual situa-se no local deste 
estabelecimento.

Não se aplica à versão portuguesa

Justificação

Não se aplica à versão portuguesa

Alteração 28
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 nem a adopção de actos por parte 
das instituições das Comunidades 
Europeias que:

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;

a) Em matérias específicas, regulem os 
conflitos de leis em matéria de obrigações 
contratuais; no Anexo 1 figura uma lista 
que inclui alguns destes 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;

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.

c) Estabeleçam normas destinadas a
contribuir para o bom funcionamento do 
mercado interno se tais disposições não
puderem ser aplicáveis juntamente com a 
lei designada pelas disposições de direito 
internacional privado.

Justificação

No que se refere à alínea a), a lista do anexo 1 não é exaustiva, pelo que a redacção desta 
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disposição deve reflectir este facto. 

A redacção da alínea c) é aqui adequada à disposição correspondente da proposta relativa 
ao regulamento Roma II, com as alterações introduzidas pelo Parlamento em primeira 
leitura.

Alteração 29
Artigo 23, nº 2 bis (novo)

2 bis. Um Estado em que diferentes 
unidades territoriais tenham as suas 
regras de direito próprias em matéria de 
obrigações extracontratuais, não será
obrigado a aplicar o presente 
regulamento aos conflitos de leis que 
respeitem exclusivamente a essas 
unidades territoriais.

Justificação

A presente disposição é decalcada da proposta relativa ao regulamento Roma II apreciada 
pelo Parlamento e pelo Conselho em primeira leitura. Permitiria aos Estados-Membros que 
comportam diversas jurisdições decidir eles mesmos se adoptam ou não disposições 
inspiradas no direito comunitário para tratar destes casos puramente internos.

Alteração 30
Artigo 24, parágrafo 3

O presente regulamento é aplicável às 
obrigações contratuais que surjam após a 
sua entrada em aplicação. No entanto, 
relativamente às obrigações contratuais 
estabelecidas antes da entrada em 
aplicação do presente regulamento, este é
aplicável desde que as suas regras 
conduzam à mesma lei que a que teria 
sido aplicável por força da Convenção de 
Roma de 1980.

O presente regulamento é aplicável às 
obrigações contratuais que surjam após a 
sua entrada em aplicação.

Justificação

Por princípio, a legislação não deve ser retroactiva. Esta disposição parece acrescentar uma
complicação supérflua e seria susceptível de pôr em causa a certeza jurídica.
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Alteração 31
Anexo I

– Directiva relativa à restituição de bens 
culturais que tenham saído ilicitamente do 
território de um Estado-Membro (Directiva 
93/7/CEE de 15.3.1993)

– Directiva relativa à restituição de bens 
culturais que tenham saído ilicitamente do 
território de um Estado-Membro (Directiva 
93/7/CEE de 15.3.1993)

– Directiva relativa ao destacamento dos 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (Directiva 96/71/CE de 
16.12.1996)

– Directiva relativa ao destacamento dos 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviços (Directiva 96/71/CE de 
16.12.1996)

– Segunda Directiva sobre o seguro não 
vida (Directiva 88/357/CEE de 22.6.1988, 
tal como completada e alterada pelas 
Directivas n.° 92/49/CEE e 2002/13/CE)
– Segunda Directiva sobre o seguro de 
vida (Directiva 90/619/CEE de 8.1.1990, 
tal como completada e alterada pelas 
Directivas n.° 92/96/CEE e 2002/12/CE)

Justificação

Além do facto de que a segunda directiva sobre o seguro de vida foi revogada e substituída 
pela Directiva 2002/83, os dois últimos travessões devem ser suprimidos. 

Os contratos de seguros que cobrem riscos situados na União Europeia devem ficar 
abrangidos no âmbito das disposições gerais relativas aos factores que ligam o contrato a 
uma lei específica. O sector dos seguros e os seus clientes do segmento de não consumidores
beneficiariam com um aumento das opções em matéria de escolha pelas partes da lei 
aplicável. Uma escolha cuidadosa da lei aplicável aos contratos tornaria possível oferecer 
produtos idênticos através da Europa, eliminando em grande parte a necessidade de 
desenvolver produtos separados para cada mercado. No passado, estes problemas 
dissuadiram as companhias de seguros de utilizar a liberdade de prestação de serviços para 
tudo o que não seja a cobertura de grandes riscos. No que respeita à escolha pelas partes da 
lei aplicável, só os consumidores têm a necessidade geral de protecção, inclusivamente no 
sector dos seguros. As empresas e os independentes possuem experiência de negócios 
suficiente para compreender os riscos que correm ao operar fora de sistema legal do seu país 
de origem ou para reconhecer se precisam de aconselhamento jurídico.
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

A presente proposta de regulamento (Roma I) pretende converter a Convenção de Roma de 
1980 num instrumento comunitário, revendo-a, se necessário. 

Embora a necessidade da adopção de um regulamento seja questionada em certos quadrantes, 
a relatora considera-a pertinente com base nestes fundamentos: a) um regulamento é mais 
facilmente alterado do que uma convenção e, como parte integrante do acervo comunitário, 
pode ser alargado mais rapidamente aos novos Estados-Membros; b) a possibilidade de 
remissão para o Tribunal de Justiça para decisões prejudiciais será garantida (veja-se a demora 
da Bélgica em aplicar os protocolos à Convenção de Roma sobre a sua interpretação pelo 
Tribunal de Justiça); c) um regulamento oferece um instrumento único directamente 
vinculativo para os tribunais nacionais, enquanto a ratificação de uma convenção internacional,
em muitos países, implica a adopção de legislação nacional a fim de lhe conferir carácter 
vinculativo no direito nacional. A única desvantagem é que o regulamento não será aplicável
na Dinamarca. Espera-se que o Reino Unido ultrapasse a sua relutância inicial e acabe por 
participar na adopção do regulamento. 

Dito isto, a relatora lembra que muitas das disposições do regulamento proposto são novas em 
relação à Convenção de Roma. Está segura de que estas serão discutidas em profundidade em 
comissão e reserva-se o direito de apresentar outras alterações à luz desta discussão e das 
contribuições recebidas. 

As alterações constantes do presente relatório destinam-se a melhorar o texto proposto pela 
Comissão à luz das várias contribuições que foram feitas à relatora e com vista a torná-lo mais 
coerente com o projecto Roma II na sua forma actual. Concentrámo-nos, em particular, em 
certas disposições-chave, como o artigo 4° (lei aplicável na ausência de escolha) e o artigo 6°
(contratos individuais de trabalho), matéria em que defendemos uma abordagem mais próxima 
da adoptada pelo Parlamento na sua primeira leitura de Roma II e das normas de conflitos de 
leis das jurisdições externas à União Europeia. A relatora procurou igualmente distinguir entre 
disposições imperativas internas e internacionais alterando o artigo 8°, tendo em conta que as 
várias referências às "disposições imperativas" nos artigos 3°, nº 5, 6°, nº 1, 8°, e 10°, nº 1 
poderiam causar confusão. 

Tentou-se igualmente ter em conta as preocupações do sector segurador, o que deve trazer 
benefícios reais ao funcionamento do mercado interno de seguros. 

Finalmente, a relatora observa que existem numerosas discrepâncias entre as versões 
linguísticas da proposta da Comissão. Estas serão seguramente eliminadas pelos juristas-
linguistas do Parlamento e do Conselho no decurso do procedimento. 


	619636pt.doc

