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Comissão dos Assuntos Jurídicos

7.2.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(15/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Conselho Federal da Áustria sobre a proposta de 
Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de contratos 
de concessão
(COM(2011)0897 – C7-0004/2012 – 2011/0437(COD))

Nos termos do artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da 
subsidiariedade e da proporcionalidade, podem os Parlamentos nacionais, no prazo de oito 
semanas a contar da data de envio // de transmissão de um projeto de ato legislativo, dirigir 
aos Presidentes do Parlamento Europeu, do Conselho e da Comissão um parecer 
fundamentado expondo as razões por que consideram que o projeto não respeita o princípio
de subsidiariedade.

De acordo com o disposto no Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos 
Jurídicos é o órgão competente em matéria de respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, o parecer fundamentado do Parlamento austríaco sobre a 
proposta em referência.
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A Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal da Áustria aprovou na sua reunião
de 1 de fevereiro de 2012, no quadro das suas deliberações sobre a

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão (COM(2011) 0897)
(67819/EU XXIV.GP)

o presente parecer fundamentado, em conformidade com o artigo 23-G, n.º 1, da Lei
constitucional austríaca, em relação com o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação 
dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade.

Anexo
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PARECER FUNDAMENTADO

da Comissão dos Assuntos Europeus do Conselho Federal

de 1 de fevereiro de 2012

em conformidade com o artigo 23.º-G, n.º 1, da Lei constitucional austríaca, em relação
com o artigo 6.º do Protocolo n.º 2 relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade

e da proporcionalidade

COM(2011) 0897

Proposta de Diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão 

A. Parecer

A proposta objeto do presente parecer não é compatível com o princípio de subsidiariedade.

B. Justificação

Em 20 de dezembro de 2011, após várias alterações de prazo, a Comissão Europeia publicou a 
proposta de Diretiva sobre a adjudicação de contratos de concessão (COM(2011)0897). Esta 
proposta, que incide sobre a adjudicação de contratos de concessão de serviços e de 
empreitada de obras, foi aprovada juntamente com as propostas de modificação da Diretiva
2004/18/CE relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos de empreitada 
de obras públicas, dos contratos públicos de fornecimento e dos contratos públicos de serviços 
e da Diretiva 2004/17/CE relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos 
nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais. No fundamental, os 
contratos de concessão diferem dos contratos públicos na medida em que o prestador do 
serviço não recebe financiamento público, antes é financiado diretamente através dos 
utilizadores desse serviço.

Com a proposta de Diretiva, a Comissão Europeia excede claramente a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça Europeu relativa às normas de adjudicação de contratos de concessão. Da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça conclui-se claramente que os contratos de concessão
estão sujeitos aos princípios do Direito primário europeu (não discriminação, transparência, 
mercado interno e concorrência). O Tribunal de Justiça já anteriormente deu um conteúdo
suficientemente preciso à adjudicação de concessões de serviços, bem como às questões
conceptuais a nível europeu, de modo que não existe - contrariamente ao que a Comissão
afirma - nenhum vazio legal. Foi igualmente nesta ótica que o Parlamento Europeu (PE), no
seu relatório em matéria de adjudicação de contratos públicos, aprovado por uma ampla 
maioria em 18 de maio de 2011, se pronunciou contra um ato legislativo europeu relativo aos 
contratos de concessão de serviços.

Em princípio, o artigo 5.º do TUE estabelece que «a União intervém apenas se e na medida 
em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente alcançados pelos 
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Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e local, podendo contudo, 
devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser mais bem alcançados ao nível da 
União». Estes contratos de concessão de serviços, que são também abrangidos pela proposta
de Diretiva, costumam estar relacionados com a prestação de serviços de interesse económico 
general (SIEG). O Tratado de Lisboa (artigo 3.º do TUE, artigos 14.º e 108.º do TFUE, 
Protocolos n.º 26 e 27) sublinha a importância especial dos SIEG para o fomento da coesão
territorial e social e estabelece um amplo poder de apreciação para os Estados membros. 
Convém portanto que as novas normas neste âmbito sejam avaliadas com espírito crítico. Em
particular, porque a primeira frase do artigo 4.º, n.º 2, do TUE estabelece que «[a] União 
respeita a igualdade dos Estados-Membros perante os Tratados, bem como a respetiva 
identidade nacional, refletida nas estruturas políticas e constitucionais fundamentais de cada 
um deles, incluindo no que se refere à autonomia local e regional». Tendo em conta as
mencionadas disposições de direito primário, um ato excessivo de direito derivado não deve 
privar os Estados-Membros da flexibilidade prevista na matéria. É também por essa razão que 
o Tratado de Lisboa contempla a responsabilidade dos Estados membros de velar, no quadro
das suas funções, pelo bom funcionamento dos serviços de interesse económico geral (artigo
14.º do TFUE). Paralelamente o Tratado destaca o princípio da autonomia local e regional e 
reconhece-o como parte da identidade nacional (Protocolo n.º 9 do TFUE).

Normalmente, o setor afetado pela adjudicação de contratos de concessão e as parcerias entre 
setor público e privado não podem comparar-se com os outros setores da economia. Os 
contratos adjudicados neste domínio traduzem geralmente situações oligopolistas ou 
monopolistas em que, não sem razão, os Estados se reservam uma influência democrática. A
privatização ou a introdução de estruturas concorrenciais dão lugar a uma grande carga 
reguladora neste setor. A delegação de funções entre as quais habitualmente figura a prestação
de serviços de interesse geral também é problemática, precisamente porque não devem
submeter-se estas atividades às normas gerais relativas à gestão das empresas. Por um lado, 
são visados serviços que deveriam estar à disposição de todos a preços acessíveis e que uma 
empresa submetida à concorrência deixaria de oferecer por não poder recuperar os custos. Por 
outro lado, trata-se de setores caracterizados por constrangimentos de rede, onde a 
concorrência entre as redes não seria razoável em termos macroeconómicos, pois equivaleria
a um desperdício de recursos.

A aplicação da proposta poderia ter consequências sérias nas estruturas comunais do 
cumprimento das funções, sobretudo no setor da gestão municipal dos recursos hídricos. 
Precisamente na Áustria é comum que estas funções sejam desempenhadas de forma 
cooperativa a nível local, sobretudo mediante comunidades de municípios. Com a presente 
proposta de Diretiva, a Comissão Europeia continua com os seus planos de liberalização, pelo
menos parcial, do setor da água. Para uma abertura direta do mercado continua a faltar a 
vontade política dos Estados-Membros e do Parlamento Europeu; é por isso que se recorre ao
instrumento que é o direito da concorrência e, em especial, o direito de adjudicação pública.

Na exposição de motivos do ato legislativo, a Comissão denuncia, sem o demonstrar, a 
existência de «graves distorções do mercado interno», bem como «falta de segurança jurídica 
e o caráter estanque dos mercados». Não se deve olvidar que, em geral, na conclusão de 
contratos de concessão para a prestação de serviços não se utilizam fundos públicos, porque a 
contraprestação não tem lugar através de financiamento público, mas sim de forma direta
através dos utilizadores do serviço. Nestas circunstâncias, a Comissão não pode explicar de 



CM\891249PT.doc 5/5 PE480.838v01-00

PT

forma compreensível as razões por que é necessária regulamentação. Tampouco é
compreensível a razão de o ato legislativo se orientar de maneira unilateral pela economia de 
mercado, nem tampouco a previsão de uma regulamentação tão detalhada: as disposições
adicionais sobre especificações técnicas, critérios de seleção e requisitos de publicação
conduziriam a uma carga burocrática desproporcionada.


