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PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão dos Assuntos Jurídicos

7.3.2012

COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(28/2012)

Assunto: Parecer fundamentado do Bundesrat alemão 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, os Parlamentos nacionais podem, no prazo de oito 
semanas a contar da data de apresentação de um projeto de ato legislativo, enviar 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 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.

Figura em anexo, para informação, um parecer fundamentado do Bundesrat alemão sobre a 
proposta em epígrafe.
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ANEXO

Bundesrat alemão Referência 874/11 (decisão).

02.03.12

Decisão
do Bundesrat alemão

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

COM(2011) 897 final; Doc. 18960/11 do Conselho 

O Bundesrat alemão, na sua 893.ª sessão, em 2 de março de 2012, emitiu, nos termos da 
alínea b) do artigo 12.º do TUE, o seguinte parecer:

1. O Bundesrat alemão considerou que a proposta não está em conformidade com o 
princípio da subsidiariedade. Isto porque, nos termos do artigo 5.º, n.º 3, do TUE, nos 
domínios que não sejam da sua competência exclusiva, a UE intervém apenas se e na 
medida em que os objetivos da ação considerada não possam ser suficientemente 
alcançados pelos Estados-Membros, tanto ao nível central como ao nível regional e 
local, podendo, contudo, devido às dimensões ou aos efeitos da ação considerada, ser 
melhor alcançados ao nível da União.

2. O Bundesrat alemão considera que a presente proposta de diretiva não vem dissipar as 
suas dúvidas manifestadas no último parecer de 11 de fevereiro de 2011 relativamente 
ao Ato para o Mercado Único (referência do Bundesrat 698/10 (decisão)), pelo que a 
rejeita.

3. Atualmente, as adjudicações de contratos de concessão de serviços, nos termos do 
artigo 17.º 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 do artigo 18.º da Diretiva 
2004/17/EG (relativa à coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos 
setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais) não estão sujeitas, 
segundo uma decisão deliberada do legislador da UE, ao campo de aplicação das 
normas sobre adjudicação de contratos públicos. Isto acontece, sobretudo, para ter em 
conta as particularidades das adjudicações de contratos de concessão de serviços em 
cada Estado-Membro e permitir uma determinada flexibilidade às autoridades 
adjudicantes e aos adjudicatários.

4. A Comissão não demonstra de forma suficiente que é necessário uma norma de direito 
derivado da adjudicação de contratos de concessão de serviços a nível europeu. 
Distorções graves da concorrência ou uma compartimentação do mercado, na qual a 
Comissão baseia a sua proposta de diretiva, não estão, até agora, suficientemente 
documentadas. A Comissão não apresenta documentos que mostrem que a percentagem 
de adjudicações de contratos de concessão de serviços em parcerias público-privadas 
tenha tido uma evolução negativa nos últimos anos, e que essa evolução seria a causa 
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para as suas alegadas falhas.

5. Da mesma forma, o Parlamento Europeu, nas suas resoluções, a última das quais em 25 
de outubro de 2011 (2011/2048(INI)), determinou expressamente que, até agora, não foi 
possível detetar uma distorção grave da concorrência ou uma compartimentação do 
mercado. Por conseguinte, considera não ser necessário um ato legislativo sobre as 
adjudicações de contratos de concessão de serviços.

6. As adjudicações de contratos de concessão de serviços também não se enquadram hoje 
num vazio legal. Os princípios derivados para si da liberdade fundamental ancorada no 
direito primário estão especificados pela jurisprudência do Tribunal Europeu e pelas 
comunicações da Comissão. Para as autoridades adjudicantes, estão assim fixados os 
princípios essenciais para a adjudicação de contratos de concessão de serviços. A seguir, 
têm de estar garantidas a igualdade de tratamento, a não-discriminação e a 
transparência. Uma regulamentação a nível europeu iria contrariar os esforços da UE no 
sentido de simplificar as regras europeias em matéria de contratos públicos, 
desburocratizar e reduzir os encargos administrativos.

7. Os princípios derivados dos regulamentos do direito primário são iguais em todos os 
Estados-Membros. Foram-lhes atribuídos pelo Tribunal de Justiça, que, de acordo com 
o artigo 19.º n.º 1 segundo parágrafo do TUE, têm como função assegurar o direito na 
interpretação e na aplicação dos contratos.

8. Pelo Tratado de Lisboa, em vigor desde 1 de dezembro de 2009, foi mais uma vez 
limitado o campo de ação da UE, no sentido de conseguir um regulamento comum para 
adjudicações de contratos de concessão de serviços que abranja também as autoridades 
locais. Isto porque, segundo o artigo 4.º n.º 2 primeiro parágrafo do TUE, a UE tem de 
zelar pela identidade nacional dos seus Estados-Membros, refletida nas estruturas 
políticas e constitucionais fundamentais de cada um deles, incluindo no que se refere à 
autonomia local e regional. Além disso, o artigo 14.º do TFUE e o protocolo n.º 26 do 
Tratado de Lisboa consagram o papel importante e o amplo poder de apreciação, em 
especial das autoridades locais, relativamente à disponibilização, adjudicação e 
organização de serviços de interesse económico geral, no sentido de atender, da melhor 
forma possível, às necessidades dos utilizadores. Assim, essa proteção especial da 
autonomia local deve ser levada em linha de conta relativamente à adjudicação de 
concessões de serviços, de forma a manter as margens de manobra em termos de 
configuração e negociação por parte das autoridades locais e, em especial, de forma a 
acautelar os interesses dos serviços municipais de utilidade pública.

9. Mesmo que, tal como a Comissão, por motivos de regulamentação, se defenda um 
quadro regulamentar para a adjudicação de contratos de concessão de serviços, isso não 
é compreensível, porque a regulamentação da proposta de diretiva tem de ir muito além 
dos regulamentos atualmente existentes para as adjudicações de obras. Os regulamentos 
propostos pela Comissão relativamente a especificações técnicas, critérios de seleção, 
critérios de adjudicação e requisitos de publicação conduzem a uma carga 
desproporcionada. São contraproducentes, tendo em conta o objetivo perseguido pela 
Comissão com a sua proposta de diretiva, no sentido de promover parcerias público-
privadas. Uma regulamentação a nível nacional ou regional é suficiente tal como 
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estipula o artigo 5.º n.º 3 do TUE.

10. Os serviços de socorro são da exclusiva competência dos países. Tradicionalmente, a 
regulamentação é muito diversificada no sistema federal. Em alguns países, existe uma 
estreita ligação lógica, conceptualmente significativa e indissociável do sistema, entre 
serviços de socorro e proteção civil. Para garantir a segurança interna, é absolutamente 
necessário manter esta interligação. Contudo, isso só pode ser garantido fora do âmbito 
de um concurso geral de serviços de socorro, mesmo no caso de adjudicações de 
contratos de concessão de serviços até agora não sujeitas a concurso.

A manutenção da segurança interna pelos serviços de socorro e pela proteção civil é 
uma função essencial de interesse geral. Um concurso aberto, tendo em vista a 
minimização dos custos e outros aspetos de normas de contratação, levaria a que a 
interface entre serviços de socorro e proteção civil se comercializasse também. Isso 
acarretaria consigo a perda maciça da qualidade. Além disso, na Alemanha, isso poria 
em causa o elemento do voluntariado, de grande significado nesta interligação da 
proteção civil.

Solicita-se, assim, que se tomem medidas para que a proteção civil seja incluída na lista 
de exceções do artigo 8.º n.º 5 da diretiva proposta.


