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Assunto: Parecer fundamentado das Cortes Gerais do Reino de Espanha 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, 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.

Ao abrigo do Regimento do Parlamento Europeu, a Comissão dos Assuntos Jurídicos é 
responsável pelo respeito do princípio da subsidiariedade.

Junto se remete, para informação, um parecer fundamentado das Cortes Gerais do Reino de 
Espanha sobre a proposta em epígrafe.
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ANEXO

PARECER FUNDAMENTADO 1/2012 DA COMISSÃO MISTA PARA A UNIÃO 
EUROPEIA, DE 6 DE MARÇO DE 2012, SOBRE O INCUMPRIMENTO DO 
PRINCÍPIO DE SUBSIDIARIEDADE PELA PROPOSTA DE DIRETIVA DO 
PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO RELATIVA À ADJUDICAÇÃO DE 
CONTRATOS DE CONCESSÃO (TEXTO RELEVANTE PARA EFEITOS DO EEE) 
[СОМ(2011)0897 FINAL] [2011/0437 (COD)] {SEC(2011)1588 FINAL} {SEC(2011)1589 
FINAL}.

ANTECEDENTES

A. O Protocolo relativo à aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, 
anexo ao Tratado de Lisboa de 2007, em vigor desde 1 de dezembro de 2009, instituiu um 
procedimento que permite aos parlamentos nacionais controlar a observância do princípio da 
subsidiariedade por parte das iniciativas legislativas europeias. Esse Protocolo foi aplicado em 
Espanha pela Lei 24/2009, de 22 de dezembro, que altera a Lei 8/1994, de 19 de maio. Em 
particular os seus novos artigos 3.º, alínea j), 5.º e 6.º da Lei 8/1994 constituem a base jurídica 
do presente parecer.

B. A proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão (Texto relevante para efeitos do EEE) [СОМ(2011)0897 final] 
[2011/0437 (COD)] {SEC(2011)1588 final} {SEC(2011)1589 final}, foi aprovada pela 
Comissão Europeia e remetida para os parlamentos nacionais, que dispõem de um prazo de 
oito semanas para apreciar se a iniciativa obedece ao princípio da subsidiariedade, prazo esse 
que termina em 7 de março de 2012.

C. Em 15 de fevereiro de 2011, a Mesa e os Porta-Vozes da Comissão Mista para a União 
Europeia decidiram proceder à análise da iniciativa legislativa europeia indicada, designaram 
relator o Deputado José López Garrido e solicitaram ao Governo que apresentasse o relatório 
previsto no artigo 3.º, alínea j) da Lei 8/1994.

D. A Comissão Mista recebeu documentos remetidos pelo Parlamento Basco, pelas Cortes de 
Aragão e pela Assembleia da Estremadura, nos quais se questiona o respeito do princípio da 
subsidiariedade pela iniciativa legislativa europeia examinada.

E. A Comissão Mista para a União Europeia, na sua reunião celebrada em 6 de março de
2012, aprovou o presente

PARECER

1. O artigo 5.º, n.º 1, do Tratado da União Europeia declara que «o exercício das 
competências da União rege-se pelos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade». 
O n.º 3 do referido artigo especifica que «em virtude do princípio da subsidiariedade [...], a 
União 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 mais bem alcançados ao nível da União».



CM\895736PT.doc 3/6 PE485.887v01-00

PT

2. A base jurídica da proposta legislativa analisada consiste numa invocação dos princípios 
gerais contidos no artigo 53.º, n.º 1, «coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas dos Estados-Membros respeitantes ao acesso às atividades 
não assalariadas e ao seu exercício» e nos aspetos processuais previstos nos artigos 62.º e 
114.º «aproximação das legislações para a harmonização do mercado interno» do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia.

3. A Comissão justifica a sua ação com o argumento de que hoje em dia a adjudicação de 
concessões de serviços está sujeita exclusivamente aos princípios do Tratado (igualdade de 
tratamento, não discriminação, transparência e proporcionalidade), ao passo que a concessão 
de obras (com exceção do setor dos serviços públicos) está também parcialmente regida por 
diversas disposições de direito derivado. Os contratos públicos, em contrapartida, estão 
sujeitos a disposições detalhadas de direito derivado (que regulam tanto os setores clássicos 
como os de serviços públicos). Nesta base, entende que existe uma situação caracterizada pela 
insegurança jurídica, pela existência de entraves ao acesso ao mercado e pela ausência de 
garantias jurisdicionais adequadas para os proponentes, elementos que resultam da falta de 
clareza das normas da União Europeia que regulam as concessões.

A Comissão afirma que o objeto da iniciativa legislativa europeia é criar um quadro que 
favoreça uma mais ampla utilização das concessões, contribuindo deste modo para o 
crescimento económico e a inovação. A iniciativa articular-se-á em torno de soluções que 
permitam melhorar a qualidade e a acessibilidade de muitos serviços social e economicamente 
importantes, facilitando os investimentos е promovendo a concorrência na adjudicação das 
concessões, de forma a criar mais oportunidades comerciais para as empresas da União 
Europeia e promover a inovação.

A proposta foi apresentada paralelamente a outras duas propostas de revisão das diretivas 
sobre contratação pública atualmente em vigor.

4. A presente proposta não tem qualquer incidência orçamental.

5. A proposta afeta um domínio de competência partilhada da União Europeia e dos 
Estados-Membros, sendo-lhe, pois, aplicável o princípio da subsidiariedade.

Convém não perder de vista que, em virtude do princípio da subsidiariedade, nas matérias que 
não sejam da sua competência exclusiva, a intervenção da União é entendida com sendo
excecional já que ela intervém apenas se, e na medida em que, os objetivos da ação encarada 
não puderem ser suficientemente alcançados pelos Estados-Membros, tanto a nível central 
como regional e local, podendo ser melhor alcançados, devido à dimensão ou aos efeitos da 
ação prevista, a nível da União.

Por conseguinte, e precisamente em virtude do caráter excecional atribuído à ação da União, 
cabe à Comissão justificar, com a maior quantidade possível de informações, detalhes e 
argumentos, a existência de um problema que afete os princípios fundamentais subjacentes ao 
ordenamento jurídico europeu (não discriminação, transparência, mercado interno e 
concorrência), e demonstrar que a ação proposta, tanto no seu conteúdo como na sua forma, 
não vai além do necessário para realizar o objetivo que consiste em concretizar o conteúdo 
dos Tratados, ou seja, que não atenta contra o princípio da proporcionalidade.



PE485.887v01-00 4/6 CM\895736PT.doc

PT

Importa ter bem presente no espírito como antecedente indispensável para o caso que nos 
ocupa que, em data tão recente como o dia 25 de outubro de 2011, o Parlamento Europeu 
aprovou uma resolução sobre a modernização da política da União em matéria de 
contratos públicos, na qual toma uma posição categórica:

"Sublinha a exclusão de concessões de serviços do âmbito das regras europeias sobre 
contratos; realça que tanto a complexidade dos processos como as disparidades na cultura e 
prática jurídicas entre os Estados-Membros deverão ser tidas devidamente em conta nas 
concessões de serviços"; insiste em que "qualquer proposta de ato jurídico relativo à 
concessão de serviços apenas se justifica se tiver em vista a correção de distorções no 
funcionamento do mercado interno; nota que, até agora, não foram identificadas 
quaisquer distorções, pelo que não é necessário qualquer ato jurídico que não vise uma 
melhoria identificável do funcionamento do mercado interno";

Acrescenta ainda que «as diretivas são muitas vezes consideradas demasiado detalhadas e 
se tornaram cada vez mais técnicas e complexas e que, simultaneamente, o risco jurídico 
de desrespeito dessas regras aumentou consideravelmente para as entidades adjudicantes e 
fornecedores.»

Dado o escasso tempo decorrido desde a aprovação desta resolução, é pouco provável que o 
Parlamento Europeu tenha voltado atrás nesta posição categórica que corroboramos 
plenamente.

6. No que respeita à fundamentação material ou de facto, ou seja, a existência de eventuais 
distorções do mercado interno, nenhum elemento à nossa disposição no nosso ambiente nos 
permite afirmar a existência de um problema real que deva ser tido em conta para obrigar a 
uma ação desta envergadura.

A Comissão defende que existe uma falta de segurança jurídica decorrente da má definição 
deste tipo de contratos, que obsta ao estabelecimento de uma distinção clara entre concessões 
e contratos públicos, bem como entre concessões de obras e concessões de serviços. No 
entanto, a regulamentação em vigor no nosso país em matéria de contratação pública é 
extremamente prolixa, tanto a nível da sua fonte - legislador nacional ou pertencente às 
comunidades autónomas - como do estatuto dos atos que os enunciam - lei ou regulamento -
estando claramente inspirada no direito comunitário.

Tanto a Lei 34/2010, de 5 de agosto, que altera a Lei 30/2007, de 30 de outubro de 2007, 
relativa aos contratos do setor público, como o Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
novembro de 2011, que aprova o texto reformulado da Lei de Contratos do Setor Público, 
estão plenamente inspirados na Diretiva 2004/18/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 31 de março de 2004, 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. Ora, não só esta diretiva constitui uma reformulação das anteriores 
diretivas, como introduz inúmeras e importantes modificações e pressupõe um progresso em 
termos qualitativos na regulamentação europeia em matéria de contratos, permitindo mesmo 
que, pela primeira vez, se possa falar de um verdadeiro mercado unificado no domínio dos 
contratos públicos.
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Surpreendentemente, a análise de um amplo número de respostas dadas no âmbito da consulta 
realizada pela Comissão para a avaliação de impacto, cujo conteúdo a Comissão invoca para 
fundamentar a existência de um problema de mercado, revela que a maioria das instituições 
públicas se manifestam abertamente hostis à nova regulamentação e declaram dispor de um 
quadro jurídico que garante suficientemente os princípios da transparência, igualdade e 
concorrência, afirmando que as leis que regem estes contratos são claras e compreensíveis, e 
que não só não veem qualquer necessidade de intervenção por parte da Comissão como nem 
sequer identificam a existência do problema (ver, por exemplo, os questionários do Ministério 
do Comércio Externo de Portugal e o questionário remetido pela Convenção de Autoridades 
Locais Escocesas, ou, com caráter mais genérico mas não menos contundente, a resposta 
fornecida pelo Conselho dos Municípios e Regiões da Europa).

O argumento da falta de segurança jurídica não tem qualquer justificação.

7. Na sua avaliação da incidência da proposta, a Comissão considera que as diferenças entre 
os regimes jurídicos nacionais no que respeita ao campo de aplicação das regras em matéria 
de adjudicação de concessões, os diferentes níveis de publicação, as diferentes regras de 
transparência, a variedade de procedimentos e a multiplicidade de critérios de seleção e 
adjudicação constituem uma autêntica barreira de acesso ao mercado.

Forçoso é recordar uma vez mais a resolução do Parlamente Europeu de 25 de outubro de 
2011, quando este realça que «tanto a complexidade dos processos como as disparidades na 
cultura e prática jurídicas entre os Estados-Membros deverão ser tidas devidamente em conta 
nas concessões de serviços», e fazê-lo, além disso, com a certeza que essa advertência do 
Parlamento é feita tendo como base o n.º 2 do artigo 4º do Tratado da União Europeia, que 
afirma 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.

Роr conseguinte, o que a proposta identifica como sendo um problema não é mais do que a 
diversidade da realidade jurídica e cultural dos países que formam a União, diversidade que 
deve ser respeitada sempre que não constitua um efetivo entrave ao mercado, aspeto que a 
proposta está longe de demonstrar.

O terceiro aspeto que, segundo a Comissão, caracteriza o problema da atual situação 
contratual é a falta de garantias jurídicas adequadas para os proponentes, que, ainda segundo a 
Comissão, se encontram privados do acesso às vias de recurso no domínio dos contratos 
públicos. Também neste ponto não conseguimos encontrar na legislação espanhola cláusulas 
que restrinjam o acesso das partes envolvidas num contrato de concessão a uma proteção 
jurisdicional eficaz que lhes permita dirimir os seus litígios perante os tribunais.

A Comissão Mista considera que cabe à Comissão Europeia justificar as razões que a levaram 
a propor que seja exercida uma competência partilhada pela União Europeia e as melhorias 
que esta ação permitirá introduzir no futuro. Ora, não só a Comissão não avança qualquer 
elemento suficientemente demonstrativo da existência real de um problema de mercado como 
não se consegue vislumbrar as vantagens que esta ação traria para o conjunto da União. Na 
medida em que nada justifica uma medida tão excecional como a que visa confiar à União 
Europeia o exercício de uma competência partilhada, a Comissão Mista não está em 
condições de emitir um parecer favorável sobre a conformidade da iniciativa com o princípio 
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da subsidiariedade.

Conclusão

Pelas razões aduzidas, a Comissão Mista para a União Europeia considera que, na 
proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à adjudicação de 
contratos de concessão, a Comissão Europeia não respeita o princípio da 
subsidiariedade consagrado no Tratado da União Europeia em vigor, nos termos do 
qual a União, para intervir, deve justificar plenamente que os objetivos da ação 
encarada não podem ser realizados pelos Estados-Membros, tanto a nível central como a 
nível regional e local. 


