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Transpöe a Diretiva (UE) 20 19/1, que visa atribuir as autoridades cia concorrência dos
Estados-Mernbros competéncia para aplicarem a Iei de forma ma/s eficaz e garantir o
born funcionamento do rnercado interno”.
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PARTE I - CON5IDERANDOS

1. Nota introdutOria

o Govorno tomou a iniciativa do apresentar a Assombleia da Republica a Proposta

de Lei n.° 99IXIV/2.a, quo “TranspOe a 0/ret/va (UE,) 2019/I, que visa atribuir as

autoridades da concorréncia dos Estados-Membros competéncia para aplicarem a lee

de forma ma/s eficaz e garantir o born func/onamento do mercado interno”.

A presonte iniciativa logislativa deu entrada a 21 do maio do 2021, foi admitida e

baixou a Comissão Parlamentar do Economia, Inovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao

no dia 24 de maio, para a olaboraçao do respotivo parecer, sendo designado relator

o signatário.

2. Objeto e motivaçâo da iniciativa legislativa

2.1 Objeto

Pretendo a presonto iniciativa proceder a transposiçäo pam o ordenamento juridico

interno da Diretiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europeu e do Consolho, do 11 do

dezembro de 2018, a qual visa atribuir as autoridados da concorréncia dos Estados

Membros competência para aplicarem a Iei de forma mais of icaz e garantir 0 born

funcionarnonto do morcado interno, promovendo altoraçoes a Lei fl.9 19/2012, do S do

maio, quo aprova o rogime juridico da concorrOncia, 0 ao Decreto-Lei fl.9 125/2014, do 18

de agosto, quo aprova os estatutos da Autoridade da Concorréncia.

2.2 Motivação

Pola leitura do exposição do rnotivos, constata-se quo a proposta de Ioi em aproço

visa como refere a Nota Técnica, uma major oficacia da aplicação do direito da
concorréncia, através da supressão de constrangimentos na recoiha do meios do

prova ou na aplicação célere de sançoes dissuasoras. Pretendo-se assim conforir a
Autoridade da ConcorrOncia (AdO) “competénc/as de investigação e de dec/são,
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designadarnonte, prevendo a realizaçao de diligencias de busca e apreensäo, de

pod/dos de esciarecirnentos a traba/hadores do empresas ou do associaçOes de

empresas, do buscas dom/ciliárias, de pedidos de /nformaçao e inquiriçöes”.

Procede-se gualmente, a alteraçao do exercfc/o dospoderes sancionatdrios porparte

da AdC, determinando quo a abertura de inquér/to em processo contraordenacional

dependa de urn juizo quo tern em conta as prioridades da politica da concorréncia e a

gray/dade da eventual /nfraçao” sendo ainda ‘tlassificada corno contraordenaçao

punivel corn co/ma a falta ou recusa de resposta, ou o fornecirnento de resposta falsa,

inoxata ou /ncompleta, no ambito do dil/gOncias do /nquirição e diligênc/as de busca,

exame, recoiha & apreensäo realizadas

A proposta de Iei propOe-se assirn reforçar as garantias de independencia da AdC,

determinando por urn lado que o Governo não pode dirigir instruçOes ou

recomendaçOes, nern emitir diretrizes acerca da sua atividade. reforçando par outro

ado o elenco de incompatibilidades e de irnpedirnentos dos trabaihadores e dos

titulares de cargos de direçao.

Pretende-se assim promover a nivel organizacional “a estabilidade orçarnental e a

autonornia na gestäo dos recursos da ent/dade reguladora”, procurando-se “dissua dir

possIve/s práticas anticoncorrenclais, /ncentivar a processo cornpetit/vo empresar/al,

prornover a el/rn/nação do barreiras a entrada de ernpresas nos setores do at/v/dade e

oncorajar o empreendedorisrno e a /novaçad’.

3. Enquadramento juridico nacional

A Lei fl.0 19/2012, de 8 de maio - que aprova o Regime Juridico da Concorrencia -,

veio conforrnar-se corn a necessidade de curnprir medidas constantes do Programa

de Assisténcia EconOrnica e Financeira (PAEF). adaptando-se ainda as alteraçoes

legisiativas e jurisprudenciais da Uniâo Europeia em matérias do promoçäo e defesa

da concorréncia, e refletindo a “exper/ênc/a e o balanço da at/v/dade desenvolvida no

dornin/o da defesa e promoção da concorréncia, por parto da Autor/dade da

Concorrênc/a e dos Tr/buna/s do recurso cornpetentes”, aplicando-se a todas as
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atividades econOmicas exercidas, corn carãter permanente ou ocasional, nos setores

privado, publico e cooperativo.

Irüernamente, lal corno retere a Nota Iécnica elaborada pelos serviços, “a Autoridade

da Concorrenc/a-AdC é a ent/dade que assegura o respe/to pelas regras de promoçao

e defesa da concorrênc/a, dispondo, para o efeito, dos poderes sancionatOrios, de

supervisão & de regulamentação estabelecidos neste regime juridico & nos seus

estatutos. Cr/ada em 2003, pela Lei fl.0 10/2003, de 18 do janeiro, rege-se atualmente

pelo Decreto-Lei fl.0 125/2014, do 18 de agosto, que aprovou as estatutos da

Autoridade da ConcorrOncia, adaptando-os ao regime estabelecido na le/-quadro das

entidades reguladoras, aprovada pela Lel fl.0 67/2013, de 28 de agosto, quo aprova a

Ic/-quadra das entidades administrativas /ndependentes cam funçöes de regulação da

atividade econômica dos setores privado, pub//co e cooperativo.”

Sendo a AdC uma pessoa coletiva de direito pUblico, e enquanto entidade

administrativa independente, dotada de autonomia administrativa e financeira, de

autonomia do gestão, de independencia orgânica, funcional e técnica, e de patrirnónio

prOprio, cabe-Ihe por missão, assegurar a aphcação das regras de promoçäo e defesa

da concorrëncia nos setores privado, püblico, cooperativo e social, no respeito pelo

principio da economia de mercado e de Iivre concorréncia, tendo em vista o

funcionamento eficiente dos mercados, a afetação Otirna dos recursos e Os interesses

dos consumidores.

Destacam-se de entre as suas atribuiçoes:

- velar pelo cumprimento das lois, regulamentos e decisoes de direito nacional e da

Uniâo Europeia destinados a promover e a defender a concorrência;

- fomentar a adoção do práticas quo promovam a concorrOncia e a generalização de

uma cultura de concorréncia junto dos agentes econOmicos e do pUblico em geral;

- atribuir graus de prioridade no tratamento do questOes quo é chamada a analisar,

nos termos previstos no regime juridico da concorrOncia;

- difundir, em especial junto dos agentes econOmicos, as orientaçöes consideradas

relevantes para a polItica de concorrOncia; promover a investigaçáo em matéria de

promoçao e defesa da concorrência, desenvolvendo as iniciativas e estabelecendo Os
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protocolos de associação ou de cooperaçâo corn entidades püblicas ou privadas que

se revelarem adequados pam esse efeito.

A Note Técnica elenca ainda corn alguma exaustão, urn conjunto de outros diplornas

aplicáveis em matéria do enquadrarnento nacional desta actividade.

4. Iniciativas legislativas e petiçöes pendentes sobre a mesma matéria

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar, verificou-se a existência de urna

iniciativa referente a rnatéria conexa a aguardar apreciaçào e votacäo na

especialidade:

Projeto de Lei n.° 433/XIV/lfi (PEv) — ‘Regime de nomeação e dest/tuiçao dos

rnernbros do conseiho de adrninistraçao das Entidades Administrativas

Independentes corn funçoes de regulaçao da atividade económica dos setores

privado, pub/icc e cooperativo (Segunda a/teraçao a Lei n°. 67/20 13, de 28 de

agosto).”

Da consulta realizada verifica-se a inexistência de quaisquer outras iniciativas

legislativas ou petiçOes de matéria idéntica ou conexa.

5. Apreciaçâo dos requisitos formais

A iniciativa ern apreço está em conforrnidade no geral com Os requisites regirnentais e

formais previstos no Regimento, exceçào para a circunstáncia de, apesar de o

Regirnento da Assembleia da Repüblica, - e ainda do Decreto-Lei n.° 274/2009, do 2

de outubro o prever -, nao mencionar 0 Governo a realizaçao do qualquer audição

nem juntar quaisquer estudos, documentos ou pareceres, conforme salienta a Nota

Tecnica que acompanha o presente Parecer.

Salienta ainda a Nota Técnica que, do ponto de vista da observação regimental das

disposiçOes constitucionais - situação quo analisa corn algum pormenor e quo aqui se

reproduz sinteticamente:
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“(..) parecem poder levantar-se algumas düvidas, concretamente no que se

refere As a/teraçOes propostas aos art/gos 18.° e 31.0 da Lei n.° 19/2012. de 8

de ma/a que aprova o novo regime jurId/co da concorrëncia (art/go 2. ° da

proposta de )ei).

As reservas que aque/as normas parecern suscitar, (...) prendern-se corn o ri.0

4 do art/go 34.° da Const/tu/çâo, que dispae ser proibida ctoda a ingeréncia

das autoridades püblicas na correspondência, nas te!ecomunicaçães e

nas demais moles de comunicaçáo, salvos as casos pro vistos na Iei em

matéria de processo criminal”.

Corn efe/to, as alteraçoes propostas as normas indicadas paderão colocar

em causa a norma constitucional citada, ao permit/r a Autor/dade da

Concorréncia. “no exerc/c/o de poderes sancionatórios”, a ingerenc/a na

correspondénc/a e outros melos de comunicaçAo pr/vada Ia/Thea b) do n.° I do

art/go 18. °J, perrn/t/ndo a ut/I/zaçáo desses e/ementos como melo de prova (n. 0

2 do art/go 31°,).”

Atendendo a que numa primeira análise nao tol possivel afastar eventual hipOtese de

inconstitucionalidade, oportunamente colocada pelos serviços de apoio na Nota

Técnica elaborada, face a matéria em causa foi entendido endereçar a comissäo

parlamentar especializada em assuntos desta natureza -Comissao Parlamentar de

Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias-, urn pedido Parecer

Técnico, sobre o qual recebeu esta Comissao nesta data, a indicaçao de que o

mesmo näo estará disponivel em tempo Util para ser considerado na elaboraçao do

presente Parecer, prevendo-se contudo a sua conclusao e apreciação na ? Comissao

Parlamentar a tempo da discussão em plenario agendada para dia 7 de juiho.

Relativamente a designada Lei Formulario, a Nota Técnica refere e sugere

apropriadamente, que o titulo da presente iniciativa legislativa possa ser objeto de

aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redaçäo final,

identificando de forma completa a directiva: Transpoe a Diretiva (UE) 2019/1 do

Parlamento Europeu e do Consetho, do 11 de dezembro do 2018, que visa

atribuir as autoridades cia concorrëncia dos Estados-.Membros cornpetência para

aplicarem a lei de forma mais eficaz e garantir o born funcionarnento do mercado
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interno, e altera o regime jurIdico cia concorrëncia e os estatutos da Autoridade

da Concorréncia.”

Efetivamonte, a iniciativa - como bern refere a Nota Técnica - transpOe para 0

ordenarnento juridico nacionat a Dirotiva (UE) 2019/1 do Parlamento Europou o do

Gonseiho. do 11 do dozembro do 2018. e altora várias normas da Lei n.° 19/2012, do 8

do maio, quo aprova o regime juridico da concorrênca, o do Decroto-Lei fl.0 125/2014,

do 18 do agosto. quo aprova Os ostatutos da Autoridade da Concorréncia, conforindo

cabirnento a sLlgestao dos serviços.

Em caso do aprovação. é prevista ainda a obrigatoriedade a cargo da Autoridade da

Concorência do regularnontar a Ioi, no prazo do dois anos.

6. Análise de direito comparado

A matéria subjacento a Diretiva (UF) 2019/1 quo visa atribuir as autoridades da

concorréncia dos Estados-Membros competéncia para aplicarem a Iei do forma mais

eficaz e garantir o born funcionarnento do rnercado interno, tern corno objetivo:

— assegurar quo as autoridades da concorrênc/a dos Estados-Membros da UE

dispoem das garant/as de independéncia, dos me/os & das competências de

execução e de api/ca cáo de coirnas necessärios para poderern ,‘klar

eficazrnente corn os acordos e práticas empresarials tendentes a restring/r a

concorrenc/a na sua jur/sdiçao;

— api/car-se especif/carnente quando são celebrados acordos ant/concorrenc/a/s

proibidos pelos artigos 101.0 (cartels) e 102.0 (abuso do pos/ção dam/name) do

Tratado sobre o Funcionamento da Un/ao Europe/a (TFUE), quer

ind/v/dualmente quer em paraleio corn as leis nac/onais da coricorrOnc/a

api/cave/s ao caso;

— prever urn rnecan/srno de ass/stênc/a rnütua entre as autoridades da

concorréricia para assegurar que as empresas não se furtam da api/cacáo de

modo a garant/r o born func/onarnento do rnercado un/co europeu;
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A Diretiva 2019/1 está intirnamente relacionada corn o Regularnento (CE) fl.0 1/2003

do Conseiho de 16 de dezernbro de 2002, relativo a execução das regras de

concorrência estabelecidas nos artigos 81° e 82.° do Tratado, que visava estabelecer

urn regime que assegure a não distorção da concorrëncia no rnercado comurn. Este

regularnento atribuiu cornpetëncias as autoridades nacionais da concorréncia dos

Estados-Mernbros da UE para aplicarern, juntarnente corn a Comissao, as regras de

concorréncia da UE.

Da Nota Técnica da presente iniciativa anexa a este Parecer, consta ainda a indicaçao

de que a referida Directiva, datada de 2018 e cujo prazo de transposição terrninou a 4

de fevereiro Ultirno, foi já transposta por 12 paises, e ainda urna breve analise sobre a

situaçao concreta da transposição na Alernanha, Espanha e Franca.

7. Consultas efetuadas

Nos terrnos regimentais, foi solicitada a ernissão de parecer a Cornissão Nacional de

Proteção de Dados (CNPD)I Procuradoria Geral da RepUblica, Ordern dos Advogados

e ainda ac Tribunal da Concorréncia, Regulaçao e Supervisao.

Atendendo a rnatéria em causa, e seguindo sugestão inclulda na Nota Tecnica,

entende-se conveniente proceder a algurnas consultas facultativas nos termos do n.° 3

do artigo 3.° da Lei n.9 67/2013, de 28 de agosto, concretamente da Autoridade da

ConcorrOncia-AdC e da Autoridade Nacional de Cornunicaçoes-ANACOM.

Os pareceres solicitados, assirn que disponiveis estarão acessiveis no sftio eletrOnico

da Assernbleia da Republica, na pácjina da presente iniciativa, corno e o caso do

parecer da PGR, o ünico recebido a data e que refere que “o conteUdo da proposta

legislativa, nao se enquadra em matéria de organizaçao judiciaria nem de

adm/nistraçao de just/ca pelo que não caberé nas competéncias deste CSMP elaborar

parecer sobre tal mater/a.”
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PARTE II - OPINIAO DO DEPUTADO AUTOR DO PARECER

0 Relator do presente parecer reserva a sua opiniäo para o debate em plenário da

iniciativa, a qual é, de resto, de eiaboraçäo facultativa conforme o disposto no n.2 3 do

artigo 137. do RAR.

PARTE Ill - CONCWSOES

A Comissão de Economia, Inovaçäo, Obras POblicas e Habitaçào aprova o seguinte

parecer:

1. 0 Governo, no ámbito do poder de iniciativa, apresentou a Assembleia da

Repüblica a Proposta de Lei n.2 99/XIV/2fi - “Transpôe a Diretiva (UE) 2019/1,

que visa atribuir as autoridades da concorréncia dos Estados-Membros

competéncia para ap/icarem a lei de forma ma/s eficaz e qararitir o born

funcionomento do mercado interno”;

2. A presente Proposta de Lei cumpre todos as requisitos constitucionais, legais e

regimentais necessários, exceto no que respeita as propostas de alteraçao aos

artigos 18. e 31.9 da Lei n.9 19/2012, de 8 de maio, que aprova o regime

juridico da concorréncia (artigo 2. da proposta de Iei) e que poderá colidir corn

0 nY 4 do artigo 34. da Constituicäo, que estatul ser proibida ((toda a

ingeréncia das autoridades päblicas no correspondéncia, nas telecomunicacoes

e nos demais me/os de cornunicaçdo, salvos os casos previstos na Iei em matEr/a

de processo cr/rn/nab.’, caso em que subsiste a düvida levantada pelos servicos,

mas que poderá 5cr suprida no decurso do processo legislativo.

3. Na impossibilidade confirmada de dispor em tempo Otil de Parecer Técnico

solicitado a Comissào Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos,

Liberdades e Garantias que afaste a aquela possibilidade, entende-se no

entanto que, ainda que se venha a confirrnar qualquer problema daquela

natureza, podera o mesmo ser eliminado no âmbito do processo legislativo em

curso.

4. Nos termos regimentais aplicaveis, o presente parecer deverá ser remetido a

Sua Excelência o Presidente da Assembleia da Repüblica.
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Em conformidade corn o curnprimento no artigo 131. do Regimento da Assernbleia da
Repüblica, anexa-se a Nota Técnica elaborada pelos serviços.

Palácio des. Bento, 25 de junho de 2021.

Comissào de Economia, Inovaçao, Obras Püblicas e Habitaçao
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