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PARLAMENTO NACIONAL SOBRE A 

SUBSIDIARIEDADE

Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a proposta de diretiva do 
Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um 
procedimento de notificação para os regimes de autorização e os requisitos 
relativos aos serviços, e que altera a Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) 
n.º 1024/2012 relativo à cooperação administrativa através do Sistema de 
Informação do Mercado Interno
COM(2016)0821 – C8-0011/2017 – 2016/0398(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, qualquer Parlamento nacional pode, no prazo de oito 
semanas a contar da data do envio de um projeto de ato legislativo, dirigir aos presidentes do 
Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer fundamentado em que exponha 
as razões pelas quais considera que o projeto em questão não obedece ao princípio da 
subsidiariedade.

O Bundesrat alemão procedeu ao envio do parecer fundamentado em anexo sobre a proposta 
de diretiva em epígrafe.

Segundo o Regimento do Parlamento Europeu, a comissão competente em matéria de 
observância do princípio da subsidiariedade é a Comissão dos Assuntos Jurídicos.
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ANEXO

Parlamento dos Representantes dos Estados federados da República Federal da Alemanha
BUNDESRAT

954ª. Reunião, de 10.3.2017
Documento 6/17

DECISÃO
Do Bundesrat

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho respeitante à aplicação da Diretiva 
2006/123/CE relativa aos serviços no mercado interno, instituindo um procedimento de 
notificação para os regimes de autorização e os requisitos relativos aos serviços, e que altera a 
Diretiva 2006/123/CE e o Regulamento (UE) n.º 1024/2012 relativo à cooperação 
administrativa através do Sistema de Informação do Mercado Interno
COM(2016)821 final

Na sua 954.ª reunião, realizada em 10 de março de 2017, o Bundesrat, nos termos do artigo 
12.º, alínea b), do TUE, adotou o seguinte parecer:

1. O Bundesrat considera que a proposta de diretiva não corresponde, na sua forma atual, 
aos princípios da subsidiariedade nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, nem aos 
princípios da proporcionalidade, nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do TUE. A proposta 
de diretiva prevê um procedimento de controlo preventivo de compatibilidade do 
direito nacional com o direito da UE apenas pela Comissão. As alterações previstas na 
proposta de diretiva ao procedimento de notificação em vigor representam uma 
ingerência considerável na soberania nacional e merecem as maiores reservas quanto à 
sua compatibilidade com o princípio da democracia.

2. Até à data, os Estados-Membros são obrigados a notificar as novas regras nacionais no 
domínio da diretiva da UE relativa aos serviços 2006/123/CE (Diretiva «Serviços») 
apenas em conformidade com o artigo 15.º, n.º 7, e com o artigo 39.º, n.º 5, parágrafo 
2. O procedimento de notificação em vigor não impede, em particular, os 
Estados-Membros de adotar imediatamente a disposição em causa e de a pôr em vigor. 
A proposta de diretiva prevê porém que os projetos de regulamentação nacional, por 
princípio, só possam ser adotados uma vez decorrido um prazo suspensivo de três 
meses (artigo 3.º, n.º 3 e artigo 5.º, n.º 2 da proposta de diretiva). Não estão previstas 
exceções, por exemplo, em casos urgentes, projetos de lei de um membro do 
Parlamento ou alterações de deputados. Os Estados-Membros passam agora 
imperativamente a ter de fornecer uma justificação cabal para os projetos de 
regulamentação a notificar no âmbito de um controlo prévio e de apresentar elementos 
de prova concretos da proporcionalidade de uma regulamentação (artigo 3.º, n.º 5, da 
proposta de diretiva). Infrações à obrigação de notificação constituem um elemento 
essencial e um grave erro processual para os particulares (artigo 3.º, n.º 4, da proposta 
de diretiva), que têm como consequência a inaplicabilidade da regulamentação em 
causa. Se a Comissão entender que o projeto não é compatível com a Diretiva 
Serviços, pode adotar uma decisão (artigo 7.º da proposta de diretiva), a fim de exigir 
ao Estado-Membro em causa que não adote ou que revogue essa regulamentação.
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3. O Bundesrat entende que a proposta já suscita reservas no que diz respeito à sua 
compatibilidade com o princípio da democracia que, nos termos do artigo 2.º, primeiro 
período, do TUE, faz parte dos valores fundamentais da UE. Tendo em conta a 
amplitude do âmbito de aplicação da diretiva proposta, cada atividade parlamentar 
relacionada com os serviços passará doravante a estar sujeita à autorização da 
Comissão. Isto significa que os parlamentos com legitimidade democrática, com a 
proposta de diretiva, devem ser colocados sob o controlo da Comissão, enquanto 
órgão executivo. A competência legislativa dos Estados -Membros no domínio dos 
serviços ficaria comprometida.

4. Uma objeção por não conformidade com o princípio de subsidiariedade, nos termos do 
artigo 12.º, alínea b), do TUE, engloba também a questão da competência da UE (ver a 
este respeito os pareceres do Bundesrat de 9 de novembro de 2007, documento do 
Bundesrat 390/07 (decisão), n.º 5, de 26 de março de 2010, documento do Bundesrat 
43/10 (decisão), n.º 2, de 16 de dezembro de 2011, documento do Bundesrat 646/11 
(decisão), n.º 2. O princípio da subsidiariedade é um princípio relativo ao exercício de 
competências. O princípio da subsidiariedade também é violado quando não existe 
competência da União. Por conseguinte, deve começar por se examinar, no âmbito da 
observância da subsidiariedade, se a proposta assenta numa base jurídica necessária 
para a ação da UE.

5. De acordo com a proposta de diretiva, esta assenta no artigo 53.º, n.º 1, em conjugação 
com o artigo 62.º do TFUE, e na competência no âmbito do mercado interno 
consagrada no artigo 114.º do TFUE. No entanto, o artigo 53.º, n.º 1, do TFUE prevê 
apenas a adoção de diretivas relativas ao reconhecimento mútuo dos diplomas bem 
como a “coordenação” das disposições nacionais. Uma reserva de análise preventiva 
do conjunto das disposições em matéria de serviços ultrapassa claramente uma 
atividade puramente de coordenação no que se refere ao reconhecimento mútuo de 
diplomas. A proposta tão-pouco se baseia no artigo 114.º do TFUE: De acordo com a 
jurisprudência constante do Tribunal de Justiça Europeu, o artigo 114.º do TFUE não 
confere ao legislador da União uma competência geral para regular o mercado interno. 
Um ato adotado com fundamento no artigo 114.º do TFUE deve antes contribuir 
efetivamente para eliminar os atuais obstáculos à realização do mercado interno ou 
para eliminar distorções visíveis da concorrência (ver acórdão do TJE de 5 de outubro 
de 2000, processo C-376/98, República Federal da Alemanha contra Parlamento 
Europeu e Conselho da União Europeia). No caso em apreço, não está demonstrado 
nem é claro que medidas nacionais concretas justificam a aplicação de tal ingerência 
na competência regulamentar do legislador nacional. Além disso, a proposta limita-se 
a afirmar que evita uma «evolução heterogénea das legislações nacionais e [que 
contribui] para a aproximação das disposições legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais no que respeita aos serviços abrangidos pela Diretiva 
Serviços». O artigo 114.º do TFUE não confere autorização para tal.

6. A atribuição à Comissão da decisão quanto à compatibilidade de um projeto de 
medida com a Diretiva «Serviços» representa, além disso, uma ingerência essencial 
nas relações contratuais das instituições europeias articuladas entre si. O TFUE 
estabelece regras diferenciadas em matéria de processos por infração, em resultado das 
quais, e a título meramente incidental, seja possível um controlo vinculativo «ex post» 
de aplicação das normas pelo Tribunal de Justiça da União Europeia. Nos termos do 
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artigo 258.º do TFUE, a Comissão pode dar início a um procedimento por infração, se 
considerar que um Estado-Membro não cumpriu qualquer das obrigações que lhe 
incumbem por força dos Tratados, cabendo em última instância ao TJUE decidir sobre 
a conformidade com a legislação da UE. Para uma mudança fundamental desta 
relação, conforme a proposta de diretiva prevê, é necessária uma alteração do Tratado.

7. Além disso, a proposta também não está em conformidade com o princípio da 
proporcionalidade. Nos termos do artigo 5.º, n.º 4, do TUE, «o conteúdo e a forma da 
ação da União não devem exceder o necessário para alcançar os objetivos dos 
Tratados». Em especial, devem ser necessários e proporcionados.

8. A proposta de diretiva visa uma revisão mais eficaz da legislação nacional da Diretiva 
«Serviços» da UE e a respetiva aplicação melhorada. Existem porém já procedimentos 
vinculativos de reavaliação obrigatória da legislação nacional quanto à sua 
compatibilidade com o direito da UE (processo por infração). A Comissão não explica 
cabalmente por que razão é aqui necessário tomar medidas. A Comissão também não 
esclarece devidamente por que razão deve ser intensificado o regime de notificação 
existente. Faltam provas sólidas que sustentem a afirmação da Comissão quanto à 
ineficácia do procedimento de notificação em vigor.

9. A medida interfere significativamente na soberania dos Estados-Membros, ao inibir o 
processo legislativo nacional, ao impor exigências consideráveis em matéria de 
obrigações probatórias e ao estabelecer uma autorização da Comissão em relação às 
regulamentações nacionais. Pelas razões aduzidas, o Bundesrat considera também 
inadequada esta medida.

10. Por último, as alterações propostas ao nível dos Estados-Membros originam um ónus 
administrativo consideravelmente superior, sem valor acrescentado. O facto de que os 
custos associados a isso são compensados por poupanças dos custos relativos aos 
processos por infração não passa de uma mera afirmação.
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