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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 de 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.

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.

Submete-se à atenção dos Senhores Deputados, em anexo, a título informativo, um parecer 
fundamentado do Riksdag do Reino da Suécia, sobre a proposta em referência.
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ANEXO

Parecer fundamentado

A proposta da Comissão para uma Diretiva relativa aos contratos públicos (COM (2011) 896 
final), que é objeto do parecer 2011/12:FiU50 da comissão das finanças, foi analisada pelo 
Riksdag no que respeita à aplicação do princípio de subsidiariedade.

O Riksdag congratula-se com a proposta da Comissão e, de um modo geral, encara 
positivamente a proposta de revisão da diretiva que, em muitos aspetos, é conforme com a 
resposta da Suécia ao Livro Verde que serviu de base à revisão.

Tal como o governo, o riksdagen considera que as partes da proposta referentes à fiscalização 
e à orientação são importantes. No entender do Riksdag, cabe a cada Estado-Membro criar um 
regime de fiscalização e centros de conhecimento que proporcionem apoio e orientação. Tal 
poderá ser desenvolvido à luz dos princípios constitucionais prevalecentes em cada 
Estado-Membro. O modo como estas entidades são organizadas é da responsabilidade 
nacional, não havendo qualquer razão para determinar, a nível da UE, quais as medidas 
organizacionais a adotar em cada Estado-Membro.

A melhor forma de instaurar sistemas de fiscalização e centros de conhecimento eficazes é, 
pois, através das regras nacionais. Cada Estado-Membro dispõe dos seus próprios princípios 
constitucionais. Por essa razão, o Riksdag entende que as partes da proposta relativas à 
fiscalização, formação, orientação e apoio às entidades adjudicantes e aos operadores 
económicos são contrárias ao princípio da subsidiariedade.

O Riksdag considera que a Comissão deve apresentar uma nova proposta correspondente à 
proposta ora analisada, alterada de modo a que o sistema de fiscalização e os centros de 
conhecimento para apoio e orientação não sejam regulamentados a nível da UE.


