
Síntese

A presente Comunicação pretende alargar o debate sobre o direito europeu dos contratos,
estendendo-o ao Parlamento Europeu, ao Conselho e a outros interessados, onde se incluem empresas,
profissionais do direito, académicos e associações de consumidores.

A aproximação de determinadas áreas específicas do direito dos contratos a nível comunitário
abrangeu um número cada vez maior de questões. O legislador comunitário adoptou uma abordagem
selectiva, aprovando directivas relativas a contratos ou técnicas de comercialização específicos sempre
que se detectou uma necessidade particular de harmonização. No momento presente, a Comissão
pretende recolher informação quanto à necessidade de uma acção comunitária de maior envergadura
no domínio do direito dos contratos, designadamente para indagar até que ponto uma abordagem
casuística não é vocacionada para solucionar todos os eventuais problemas.

A Comissão procura saber se das disparidades entre o direito dos contratos dos Estados-Membros
resultam alguns problemas e, no caso de a resposta ser positiva, quais. Em especial, a presente
Comunicação questiona se o correcto funcionamento do mercado interno pode ser afectado por
problemas relativos à celebração, interpretação e aplicação de contratos transfronteiriços. Além disso,
a Comissão pretende indagar se da existência de diferentes disposições nacionais em matéria de
contratos pode resultar a diminuição ou o aumento dos custos das transacções transfronteiriças. A
Comissão considera ainda posições que questionam se a abordagem actual da harmonização sectorial
em matéria de direito dos contratos é susceptível de conduzir a eventuais contradições ao nível
comunitário ou a problemas de aplicação não uniforme do direito comunitário e de aplicação de
medidas nacionais de transposição.

No caso de serem identificados problemas concretos, a Comissão também gostaria de receber
sugestões sobre quais as formas que as soluções podem ou devem adoptar. Com vista a poder definir
eventuais soluções, a Comissão inclui uma lista não exaustiva de possibilidades. No entanto, outras
soluções podem ser sugeridas por qualquer parte interessada.

– Deixar que o mercado encontre a solução para qualquer problema que surja.

– Promover o desenvolvimento de princípios comuns não vinculativos no domínio do direito dos
contratos, que sejam úteis para as partes contratantes na fase de elaboração dos respectivos
contratos, para as instâncias judiciais e arbitrais nas suas decisões, bem como para os
legisladores nacionais na elaboração das suas iniciativas legislativas.

– Rever e melhorar a legislação comunitária em vigor no domínio do direito dos contratos de
forma a conferir-lhe uma maior coerência ou adaptá-la para que possa abranger situações que
não estavam previstas no momento em que foi aprovada.

– Adoptar um novo instrumento comunitário. Poderiam ser combinados vários elementos: a
natureza do acto a aprovar (regulamento, directiva, recomendação), a relação com a legislação
nacional (que poderá ser substituída ou coexistir), a questão das disposições de carácter
obrigatório perspectivadas no conjunto das disposições aplicáveis e o facto de as partes
contratantes poderem optar pela aplicação de um instrumento comunitário ou, no caso de as
partes não conseguirem nenhuma solução concreta, as disposições comunitárias serem de
aplicação automática, funcionando como uma rede de segurança.
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