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PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA 

Nos termos do artigo 7.0 da Lei n.0 43/2006, de 25 de agosto, que regula o 

acompanhamento, apreciação e pronúncia pela Assembleia da República no âmbito 

do processo de construção da União Europeia, com as alterações introduzidas pelas 

Lei n.0 21/2012, de 17 de maio, bem como da Metodologia de escrutínio das iniciativas 

europeias aprovada em 8 de janeiro de 2013, a Comissão de Assuntos Europeus 

recebeu a Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 

relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos [COM(2013)449]. 

A supra identificada iniciativa foi enviada à Comissão de Orçamento, Finanças e 

Administração Pública, atento ·o respetivo objeto, a qual analisou a referida iniciativa e 

aprovou o Relatório que se anexa ao presente Parecer, dele fazendo parte integrante. 

PARTE 11- CONSIDERANDOS 

1 - A presente iniciativa diz respeito à Proposta de DIRETIVA DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO relativa à faturação eletrónica nos contratos públicos. 

2 - É referido , na iniciativa em causa, que nos últimos anos, um número significativo 

de operadores apelaram à adoção de medidas a nível europeu para encorajar o 

mercado da faturação eletrónica em toda a UE, em particular no que diz respeito à 

troca de faturas pelos governos. 

Na Comunicação intitulada «Aproveitar os benefícios da faturação eletrónica para a 

Europa», a Comissão lançava um apelo no sentido de a faturação eletrónica se tornar 

o modo preponderante de faturação na UE até 2020. 

O Parlamento Europeu, numa resolução adotada em abril de 2012, apelou a que a 

faturação eletrónica fosse tornada obrigatória para os contratos públicos até 2016, ao 

passo que os Estados-Membros, no âmbito do Conselho informal «Competitividade» 

de fevereiro de 2012 e nas conclusões do Conselho Europeu de junho de 2012, 

apelavam à adoção de iniciativa proposta sobre a faturação eletrónica nos contratos 
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públicos e assim eliminar efetivamente as barreiras no acesso ao mercado que 

resultam de uma insuficiente interoperabilidade da faturação eletrónica. 

3 - Afigura-se, por conseguinte, oportuno lançar a iniciativa proposta sobre a faturação 

eletrónica nos contratos públicos e assim eliminar efetivamente as barreiras no acesso 

ao mercado que resultam de uma insuficiente interoperabilidade da faturação 

eletrónica. 

4 - É igualmente indicado que as medidas destinadas a promover a utilização da 

faturação eletrónica no domínio dos contratos públicos são consideradas prioritárias 

pela Comissão. 

5 - Por último, referir que todas as implicações orçamentais relacionadas com a 

elaboração de uma norma europeia por parte do organismo europeu de normalização 

adequado já estão abrangidas pelo disposto no Regulamento (UE) n.0 1025/2012. 

A presente proposta não tem qualquer impacto financeiro adicional acima e para além 

dos recursos já atribuídos às ações de normalização no âmbito do atual e do futuro 

quadro financeiro plurianual. 

Atentas as disposições da presente proposta, cumpre suscitar as seguintes questões: 

a) Da Base Jurídica 

A base jurídica da proposta é o artigo 114.0 do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia. 

a) Do Princípio da Subsidiariedade 

De acordo com o princípio da subsidiariedade, a União apenas pode atuar se, e na 

medida em que, os objetivos da ação proposta não puderem ser alcançados de modo 

satisfatório pelos Estados-Membros e puderem, em contrapartida, ser melhor 

alcançados a nível da União. É, assim, necessária uma ação da UE para eliminar as 

barreiras e obstáculos que entravam o comércio decorrentes da existência de regras e 

normas nacionais diferentes, bem como para assegurar a interoperabilidade. 

Por conseguinte, a proposta respeita o princípio da subsidiariedade. 
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Importa, ainda, referir que o número de normas, requisitos e soluções atualmente 

existentes continua a ser muito grande e as redes de faturação eletrónica parecem 

estar a tornar-se mais, e não menos, entrincheiradas nas fronteiras nacionais. 

As iniciativas de tipo ascendente por parte dos Estados-Membros têm agravado o 

problema da interoperabilidade, uma vez que surgiram no mercado novas normas de 

faturação eletrónica, que aumentam os custos e a complexidade de assegurar a 

interoperabilidade. 

Em consequência, as ações empreendidas pelos Estados-Membros não são 

suficientes para garantir a interoperabilidade da faturação eletrónica nos contratos 

públicos transfronteiras. 

A razão de ser de uma ação da UE decorre da natureza transnacional do problema da 

deficiente interoperabilidade entre os sistemas nacionais (e exclusivos) de faturação 

eletrónica. Dada a natureza transfronteiras das transações decorrentes dos contratos 

públicos abrangidas pelas diretivas relativas aos contratos públicos e dada a ausência 

de resultados significativos para os esforços empreendidos por alguns Estados

Membros para resolver os problemas de interoperabilidade, uma ação da UE no 

domínio da faturação eletrónica para os contratos públicos parece constituir a única 

solução · possível para coordenar as suas ações e para impedir uma maior 

fragmentação do Mercado Interno. 

PARTE 111 -PARECER 

Em face dos considerandos expostos e atento o Relatório da comissão competente, a 
Comissão de Assuntos Europeus é de parecer que: 

1. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o 
objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União; 

2. No que concerne as questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de 
Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente 
à presente iniciativa, nomeadamente através de troca de informação com o Governo 

4 



ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

COMISSÃO DE ASSUNTOS EUROPEUS 

Palácio de S. Bento, 18 de setembro de 2013 

O Deputado Autor do Parecer O Presidente da Comissão 

(Gg9~~~ucha) (Paulo Mota Pinto) 
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PARTE IV – ANEXO 

Relatório da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública. 
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Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

PARTE 1- NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos dos n.° 1, 2 e 3 do artigo 7.° da Lei n.° 43/2006, de 25 de agosto (alterada
pela Lei n.° 21/2012, de 17 de maio), que regula o acompanhamento, apreciação e
pronúncia pela Assembleia da República no âmbito do processo de construção da
União Europeia, a Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa
à faturação eletrônica nos contratos públicos [COM(2013)449] foi enviada em 1 de
julho de 2013 à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, atento o
seu objeto, para efeitos de análise e elaboração do presente relatório.

Trata-se de uma das iniciativas do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para
2013 propostas pela Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública (e
adotada pela Comissão de Assuntos Europeus) no âmbito do processo de escrutínio
aprofundado de iniciativas europeias por parte da Assembleia da República.

PARTE II— CONSIDERANDOS

Com a presente proposta de Diretiva, a Comissão pretende continuar a “modernização
das regras da UE em matéria de contratos públicos”, nomeadamente quanto à
contratação eletrónica, procurando prosseguir a evolução no sentido de uma
administração pública desmaterializada.

Recorde-se a este propósito que a presente iniciativa surge, nomeadamente, na
sequência da Comunicação da Comissão Europeia «Aproveitar os benefícios da
faturação eletrónica para a Europa» [COM(2012)712], igualmente escrutinada pela
Assembleia da República1.

Concretamente, a presente proposta 4 diretiva pretende que “Os Estados-Membros
devem assegurar que as autoridades entidades adjudicantes não se recusam a
receber faturas eletrónicas” conformes com as normas europeias (artigo 4.° da
proposta de diretiva).

1 o processo de escrutínio da referida iniciativa pode ser consuitado em:
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Quanto à base jurídica, a presente proposta é apresentada, de acordo com o respetivo

texto, com base no artigo 114.° do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia,

pretendendo-se assegurar que as “autoridades e entidades adjudicantes não podem

recusar a receção de faturas eletrónicas” conformes com o normativo europeu,

contribuindo deste modo para aprofundar o funcionamento do Mercado Interno, termos

em que parece cumprido o princípio da subsidiariedade, pelo facto de uma ação da

União Europeia alcançar com maior eficácia os objetivos pretendidos.

PARTE III — CONCLUSÕES

Em face do exposto, a Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública

conclui o seguinte:

1. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o

objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da UE;

2. A matéria objeto da presente iniciativa não cabe no âmbito de competência

legislativa reservada da Assembleia da Republica, não se aplicando, como tal, o artigo

2.° da Lei n.° 43/2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei n.° 21/2012, de 17 de maio;

3. A Comissão dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o

presente relatório, nos termos da Lei n.° 43/2006, de 25 de agosto, alterado pela Lei

n.° 21/2012, de 17 de maio, ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus para

elaboração de Parecer.

Palácio de S ento, 29 de julho de 2013,

O Deputado relator O Presidente da Comissão

/ /

(Honório Novo) (Eduardo Cabrita)
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