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Alteração 15
Heide Rühle

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

A Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores exorta a 
Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a 
propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não parece ser o instrumento adequado para dar resposta ao 
objetivo prosseguido. Apesar de a proposta da Comissão ser apresentada como uma solução 
para a proteção do mercado dos contratos públicos da UE face à concorrência desleal de 
países terceiros, verifica-se que, na realidade, visa forçar a abertura dos mercados de 
contratos públicos destes países terceiros sem oferecer qualquer valor acrescentado à 
qualidade dos contratos públicos na Europa.

Alteração 16
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
–

Proposta de rejeição

A Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores exorta a 
Comissão do Comércio Internacional, 
competente quanto à matéria de fundo, a 
propor a rejeição da proposta da 
Comissão.

Or. en
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Justificação

A União Europeia corre o risco de prejudicar gravemente o seu mercado interno e causar 
prejuízo às suas empresas com a implementação da presente proposta. A exclusão de 
determinadas empresas de países terceiros é suscetível de reduzir a competitividade no 
mercado único, ao passo que as empresas da UE fornecedoras de empresas dos países 
terceiros ou que dependem das empresas de países terceiros para a sua cadeia de 
abastecimento podem ser prejudicadas em resultado da exclusão das mesmas. Esta medida 
não deve ser adotada no contexto da atual conjuntura económica.

Alteração 17
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Título 1

Texto da Comissão Alteração

 Proposta de Proposta de

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

REGULAMENTO DO PARLAMENTO 
EUROPEU E DO CONSELHO

relativo ao acesso de bens e serviços de 
países terceiros ao mercado interno de 
contratos públicos da União Europeia e que 
estabelece os procedimentos de apoio às 
negociações sobre o acesso de bens e 
serviços da União Europeia aos mercados 
de contratos públicos dos países terceiros

relativo ao acesso de bens e serviços de 
países terceiros ao mercado interno de 
contratos públicos e contratos de 
concessão da União Europeia e que 
estabelece os procedimentos de apoio às 
negociações sobre o acesso de bens e 
serviços da União Europeia aos mercados 
de contratos públicos e contratos de 
concessão dos países terceiros

(Texto relevante para efeitos do EEE) (Texto relevante para efeitos do EEE)

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.
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Alteração 18
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) Nos termos do artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia, a UE define e prossegue 
políticas comuns e ações e trabalha no 
sentido de assegurar um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais, a fim de incentivar 
a integração de todos os países na 
economia mundial, inclusivamente através 
da eliminação progressiva dos obstáculos 
ao comércio internacional.

(1) Nos termos do artigo 21.º do Tratado da 
União Europeia, a UE define e prossegue 
políticas comuns e ações e trabalha no 
sentido de assegurar um elevado grau de 
cooperação em todos os domínios das 
relações internacionais, a fim de incentivar 
a integração de todos os países na 
economia mundial, inclusivamente através 
da eliminação progressiva dos obstáculos 
ao comércio internacional. O mesmo artigo 
21.º precisa que a ação da União na cena 
internacional deve assentar nos princípios 
que presidiram à sua criação, ao seu 
desenvolvimento e ao seu alargamento, e 
que é seu objetivo promover em todo o 
mundo: a democracia, o Estado de 
Direito, a universalidade e a 
indivisibilidade dos Direitos do Homem e 
das liberdades fundamentais, o respeito 
pela dignidade humana, os princípios da 
igualdade e da solidariedade e o respeito 
pelos princípios da Carta das Nações 
Unidas e do Direito internacional.

Or. en

Alteração 19
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
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públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade e de benefícios mútuos.

públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
transparência, de benefícios mútuos e no 
respeito da concorrência livre e leal.

Or. en

Alteração 20
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade e de benefícios mútuos.

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos e dos contratos de concessão
internacionais da UE e dos seus parceiros 
comerciais, num espírito de reciprocidade e 
de benefícios mútuos.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. A nível internacional, de momento, apenas os contratos de concessão
de empreitadas de obras se encontram regulamentados.

Alteração 21
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade e de benefícios mútuos.

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, com vista à criação 
de condições de concorrência equitativas 
e de benefícios mútuos.

Or. en

Alteração 22
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade e de benefícios mútuos.

(5) No contexto da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações bilaterais, 
a União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade e de benefícios mútuos, 
alargando as perspetivas do mercado 
comum, que se torna mais competitivo, e 
respondendo, por conseguinte, aos 
objetivos da política económica 
comunitária.

Or. it

Alteração 23
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) Muitos países terceiros estão relutantes 
em abrir os seus mercados de contratos 
públicos à concorrência internacional ou 
em conceder uma maior abertura 
relativamente à já existente. Na sequência 
deste facto, os operadores económicos 
enfrentam práticas restritivas neste 
domínio, em muitos dos parceiros 
comerciais da União Europeia. As práticas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
traduzem-se na perda de importantes 
oportunidades comerciais.

(6) Muitos países terceiros estão relutantes 
em abrir os seus mercados de contratos 
públicos e de contratos de concessão à 
concorrência internacional ou em conceder 
uma maior abertura relativamente à já 
existente. Na sequência deste facto, os 
operadores económicos enfrentam práticas 
restritivas neste domínio e nos contratos 
de concessão, em muitos dos parceiros 
comerciais da União Europeia. As práticas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
traduzem-se na perda de importantes 
oportunidades comerciais.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 24
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) A promoção da abertura mútua dos 
mercados de contratos públicos 
internacionais é o objetivo fundamental 
do presente regulamento. A garantia de 
concorrência mutuamente vantajosa entre 
a UE e os seus parceiros comerciais 
permite reforçar a competitividade do 
mercado interno europeu e apoiar o 
crescimento da economia.
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Or. en

Alteração 25
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Em conformidade com o artigo 207.° 
do TFUE, a política comercial comum em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos assenta em princípios uniformes.

(8) Em conformidade com o artigo 207.° 
do TFUE, a política comercial comum em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos e de contratos de concessão
assenta em princípios uniformes.

Or. fr

Alteração 26
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A fim de garantir a segurança jurídica 
para a União Europeia e operadores 
económicos e autoridades/entidades 
adjudicantes dos países terceiros, os 
compromissos internacionais de acesso ao 
mercado assumidos pela UE em relação 
aos países terceiros no que se refere à 
adjudicação de contratos devem refletir-se 
na ordem jurídica da UE, de modo a 
garantir a sua aplicação efetiva. A 
Comissão deve formular orientações sobre 
a aplicação dos atuais compromissos 
internacionais de acesso ao mercado da 
União Europeia que têm de ser atualizadas 
regularmente e conter informações de fácil 
utilização.

(9) A fim de garantir a segurança jurídica 
para a União Europeia e operadores 
económicos e autoridades/entidades 
adjudicantes dos países terceiros, os 
compromissos internacionais de acesso ao 
mercado assumidos pela UE em relação 
aos países terceiros no que se refere à 
adjudicação de contratos e de contratos de 
concessão devem refletir-se na ordem 
jurídica da UE, de modo a garantir a sua 
aplicação efetiva. A Comissão deve 
formular orientações sobre a aplicação dos 
atuais compromissos internacionais de 
acesso ao mercado da União Europeia que 
têm de ser atualizadas regularmente e 
conter informações de fácil utilização.
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Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. A nível internacional, de momento, apenas os contratos de concessão
de empreitadas de obras se encontram regulamentados.

Alteração 27
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os contratos públicos não devem ser 
adjudicados a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa, na exploração do tráfico de 
seres humanos e do trabalho infantil, e 
que não respeitam as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do Direito social, laboral e 
ambiental ou as disposições do Direito 
internacional no domínio social, laboral e 
ambiental, em conformidade com as 
diretivas relativas aos contratos públicos.

Or. en

Alteração 28
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Os objetivos de melhorar o acesso dos 
operadores económicos da UE aos 
mercados de contratos públicos de certos 
países terceiros protegidos por medidas 
restritivas e de preservar a igualdade de 
condições de concorrência no mercado 
único europeu exigem que o tratamento 
dos fornecimentos e serviços de países 
terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União seja 
harmonizado em toda a União Europeia.

(10) Os objetivos de melhorar o acesso dos 
operadores económicos da UE aos 
mercados de contratos públicos e aos 
contratos de concessão de certos países 
terceiros protegidos por medidas restritivas 
e de preservar a igualdade de condições de 
concorrência no mercado único europeu 
exigem que o tratamento dos 
fornecimentos e serviços de países 
terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União seja 
harmonizado em toda a União Europeia.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 29
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta de regulamento
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para o efeito, há que estabelecer 
regras de origem de modo a que as 
autoridades/entidades adjudicantes saibam 
se os bens e serviços são abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
Europeia. A origem de um bem deve ser 
determinada em conformidade com o 
disposto nos artigos 22.º a 26.º do 
Regulamento (CE) n.º 2913/1992 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 

(11) Para o efeito, há que estabelecer 
regras de origem de modo a que as 
autoridades/entidades adjudicantes saibam 
se os bens e serviços são abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
Europeia. A origem de um bem deve ser 
determinada em conformidade com o 
disposto nos artigos 52.º a 55.º do
Regulamento n.º XXXX/2013 do 
Parlamento e do Conselho que estabelece o 
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de outubro de 1992, que estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário. Segundo 
este regulamento, são originários da União 
Europeia os bens inteiramente obtidos na 
UE. Uma mercadoria em cuja produção 
intervieram dois ou mais países é originária 
do país onde se realizou a última 
transformação ou operação de 
complemento de fabrico substancial, 
economicamente justificada, efetuada 
numa empresa equipada para esse efeito e 
que resulta na obtenção de um produto 
novo ou represente uma fase importante do 
fabrico. A origem de um serviço é 
determinada com base na origem da pessoa 
singular ou coletiva que o presta. As 
orientações referidas no considerando 9 
devem cobrir a aplicação, na prática, das 
regras de origem.

Código Aduaneiro da UE, incluindo as 
disposições adicionais a adotar ao abrigo 
do artigo 55.º. Segundo este regulamento, 
são originários da União Europeia os bens 
inteiramente obtidos na UE. Uma 
mercadoria em cuja produção intervieram 
dois ou mais países é originária do país 
onde se realizou a última transformação ou 
operação de complemento de fabrico 
substancial, economicamente justificada, 
efetuada numa empresa equipada para esse 
efeito e que resulta na obtenção de um 
produto novo ou represente uma fase 
importante do fabrico. A origem de um 
serviço é determinada com base na origem 
da pessoa singular ou coletiva que o presta. 
As orientações referidas no considerando 9 
devem cobrir a aplicação, na prática, das 
regras de origem.

Or. en

Alteração 30
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão Europeia deve determinar 
se aprova que as autoridades/entidades 
adjudicantes, na aceção das Diretivas 
[2004/17/CE, 2004/18/CE e da Diretiva 
[….] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […]. … relativa à 
adjudicação de contratos de concessão], 
excluam dos processos de adjudicação de 
contratos de bens e serviços não 
abrangidos pelos compromissos 
internacionais assumidos pela União 
Europeia os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
EUR.

(12) A Comissão Europeia deve determinar 
se aprova que as autoridades/entidades 
adjudicantes, na aceção das Diretivas 
[2004/17/CE, 2004/18/CE e da Diretiva 
[….] do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de […]. … relativa à 
adjudicação de contratos de concessão], 
excluam dos processos de adjudicação de 
contratos ou dos procedimentos de 
adjudicação de contratos de concessão de 
bens e serviços não abrangidos pelos 
compromissos internacionais assumidos 
pela União Europeia os contratos e os 
contratos de concessão com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
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EUR.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 31
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão Europeia deve 
determinar se aprova que as 
autoridades/entidades adjudicantes, na 
aceção das Diretivas [2004/17/CE, 
2004/18/CE e da Diretiva [….] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…]. … relativa à adjudicação de contratos 
de concessão], excluam dos processos de 
adjudicação de contratos de bens e serviços 
não abrangidos pelos compromissos 
internacionais assumidos pela União 
Europeia os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
EUR.

(12) As autoridades/entidades adjudicantes, 
na aceção das Diretivas [2004/17/CE, 
2004/18/CE e da Diretiva [….] do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
[…]. … relativa à adjudicação de contratos 
de concessão], podem excluir dos 
processos de adjudicação de contratos de 
bens e serviços não abrangidos pelos 
compromissos internacionais assumidos 
pela União Europeia

Or. fr

Alteração 32
Philippe Juvin, Frank Engel



PE516.621v01-00 14/75 AM\943395PT.doc

PT

Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Por razões de transparência, as 
autoridades/entidades adjudicantes que 
pretendam utilizar os seus poderes em 
conformidade com o presente regulamento 
para excluir dos processos para a 
adjudicação de contratos as propostas que 
incluam bens e/ou serviços de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total devem, desse facto, informar os 
operadores económicos no anúncio do 
contrato publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

(13) Por razões de transparência, as 
autoridades/entidades adjudicantes que 
pretendam utilizar os seus poderes em 
conformidade com o presente regulamento 
para excluir dos processos para a 
adjudicação de contratos ou dos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos de concessão as propostas que
incluam bens e/ou serviços de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total devem, desse facto, informar os 
operadores económicos no anúncio do 
contrato publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 33
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 
5 000 000 EUR, a Comissão tem de 
aprovar a exclusão prevista se o acordo 
internacional sobre o acesso ao mercado no 

(15) Para os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 
5 000 000 EUR, a Comissão tem de 
aprovar a exclusão prevista se o acordo 
internacional sobre o acesso ao mercado no 
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domínio dos contratos públicos entre a 
União Europeia e o país de proveniência 
dos bens e/ou serviços, contiver, em 
relação aos bens e/ou serviços para os 
quais é proposta a exclusão, limitações 
explícitas de acesso ao mercado da União 
Europeia. No caso de inexistência desse 
acordo, a Comissão aprova a exclusão se o 
país terceiro mantiver as medidas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
e que provocaram uma considerável falta 
de reciprocidade na abertura dos mercados 
entre a União Europeia e esse país. 
Presume-se que existe uma importante falta 
de reciprocidade, se as medidas restritivas 
em matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas relativamente aos operadores 
económicos, bens e serviços da União 
Europeia.

domínio dos contratos públicos entre a 
União Europeia e o país de proveniência 
dos bens e/ou serviços, contiver, em 
relação aos bens e/ou serviços para os 
quais é proposta a exclusão, limitações 
explícitas de acesso ao mercado da União 
Europeia. No caso de inexistência desse 
acordo, a Comissão aprova a exclusão se o 
país terceiro mantiver as medidas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
e que provocaram uma considerável falta 
de abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país. Presume-se que existe 
uma importante falta de condições 
equitativas no tocante à abertura dos 
mercados, se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas relativamente aos operadores 
económicos, bens e serviços da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 34
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Para os contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 
EUR, a Comissão tem de aprovar a 
exclusão prevista se o acordo internacional 
sobre o acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União Europeia 
e o país de proveniência dos bens e/ou 
serviços, contiver, em relação aos bens 
e/ou serviços para os quais é proposta a 
exclusão, limitações explícitas de acesso ao 
mercado da União Europeia. No caso de 
inexistência desse acordo, a Comissão 
aprova a exclusão se o país terceiro 

(15) Para os contratos e os contratos de 
concessão com um valor estimado igual ou 
superior a 5 000 000 EUR, a Comissão tem 
de aprovar a exclusão prevista se o acordo 
internacional sobre o acesso ao mercado no 
domínio dos contratos públicos ou dos 
contratos de concessão entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos bens 
e/ou serviços, contiver, em relação aos 
bens e/ou serviços para os quais é proposta 
a exclusão, limitações explícitas de acesso 
ao mercado da União Europeia. No caso de 
inexistência desse acordo, a Comissão 
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mantiver as medidas restritivas em matéria 
de contratos públicos e que provocaram 
uma considerável falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país. Presume-se que existe 
uma importante falta de reciprocidade, se 
as medidas restritivas em matéria de 
contratos públicos derem origem a 
discriminações graves e sistemáticas 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia.

aprova a exclusão se o país terceiro 
mantiver as medidas restritivas em matéria 
de contratos públicos ou de adjudicação de 
contratos de concessão e que provocaram 
uma considerável falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país. Presume-se que existe 
uma importante falta de reciprocidade, se 
as medidas restritivas em matéria de 
contratos públicos ou de adjudicação de 
contratos de concessão derem origem a 
discriminações graves e sistemáticas 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 35
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de reciprocidade, a Comissão deve 
analisar até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
garante a transparência, em conformidade 
com as normas internacionais no domínio 
dos contratos públicos e se previne 
qualquer discriminação em relação aos 
bens, serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
examinar em que medida as autoridades 

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de condições equitativas, a Comissão 
deve analisar até que ponto a legislação 
sobre contratos públicos do país em 
questão garante a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e se previne qualquer 
discriminação em relação aos bens, 
serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
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públicas e/ou as entidades adjudicantes
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia.

examinar em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia.

Or. en

Alteração 36
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de reciprocidade, a Comissão deve 
analisar até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
garante a transparência, em conformidade 
com as normas internacionais no domínio 
dos contratos públicos e se previne 
qualquer discriminação em relação aos 
bens, serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
examinar em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia.

(16) Ao avaliar se existe uma substancial 
falta de reciprocidade, a Comissão deve 
analisar até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos e contratos de 
concessão do país em questão garante a 
transparência, em conformidade com as 
normas internacionais no domínio dos 
contratos públicos e dos contratos de 
concessão e se previne qualquer 
discriminação em relação aos bens, 
serviços e operadores económicos da 
União Europeia. Além disso, deve 
examinar em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União Europeia.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.
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Alteração 37
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Considerando 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(16-A) O respeito do Direito social, 
laboral e ambiental em vigor no local de 
trabalho de um país terceiro, tal como 
consagrado nas convenções 
internacionais, como a Convenção n.º 94 
da OIT (Organização Internacional do 
Trabalho), na legislação, bem como nos 
acordos coletivos, não deve ser 
considerado uma prática discriminatória.

Or. en

Alteração 38
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A Comissão deverá poder impedir que 
os eventuais efeitos negativos induzidos 
por uma exclusão se repercutam nas 
negociações comerciais em curso com o 
país em causa. Por conseguinte, quando um 
país está envolvido em importantes 
negociações com a União Europeia sobre o 
acesso ao mercado dos contratos públicos e 
a Comissão considera que existem 
perspetivas razoáveis de eliminar as 
práticas restritivas neste domínio num 
futuro próximo, deve poder adotar um ato 
executório para que os bens e serviços 
desse país não sejam excluídos dos 
processos de adjudicação de contratos por 

(17) A Comissão deverá poder impedir que 
os eventuais efeitos negativos induzidos 
por uma exclusão se repercutam nas 
negociações comerciais em curso com o 
país em causa. Por conseguinte, quando um 
país está envolvido em importantes 
negociações com a União Europeia sobre o 
acesso ao mercado dos contratos públicos 
ou dos contratos de concessão e a 
Comissão considera que existem 
perspetivas razoáveis de eliminar as 
práticas restritivas neste domínio num 
futuro próximo, deve poder adotar um ato 
executório para que os bens e serviços 
desse país não sejam excluídos dos 
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um período de um ano. processos de adjudicação de contratos ou 
de contratos de concessão por um período 
de um ano.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 39
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Tendo em conta que o acesso dos bens 
e serviços de países terceiros ao mercado 
de contratos públicos da União Europeia é 
abrangido pelo âmbito de aplicação da 
política comercial comum, os 
Estados-Membros ou as respetivas 
autoridades/entidades adjudicantes não 
devem poder restringir o acesso desses 
bens ou serviços aos seus processos de 
adjudicação de contratos por qualquer 
outra medida não prevista no presente 
regulamento.

(18) Tendo em conta que o acesso dos bens 
e serviços de países terceiros ao mercado 
de contratos públicos e de contratos de 
concessão da União Europeia é abrangido 
pelo âmbito de aplicação da política 
comercial comum, os Estados-Membros ou 
as respetivas autoridades/entidades 
adjudicantes não devem poder restringir o 
acesso desses bens ou serviços aos seus 
processos de adjudicação de contratos por 
qualquer outra medida não prevista no 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
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legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 40
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta a dificuldade das 
autoridades/entidades contratantes em 
avaliar, no contexto de propostas que 
incluem bens e/ou serviços de países 
terceiros, cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total, as explicações dos proponentes, 
é conveniente prever uma maior 
transparência no tratamento das propostas 
anormalmente baixas. Além das regras 
estabelecidas no artigo 69.º da diretiva
sobre os contratos públicos e no artigo 79.º 
da diretiva relativa à adjudicação de 
contratos pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, a 
autoridade/entidade adjudicante que 
tenciona aceitar uma proposta 
anormalmente baixa deve desse facto 
informar os restantes proponentes, por 
escrito, indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos. Tal permite que estes 
proponentes contribuam para uma 
avaliação mais precisa da capacidade do 
proponente selecionado para executar 
integralmente o contrato, cumprindo as 
condições especificadas no processo de 
concurso. Assim, esta informação 
suplementar contribuirá para estabelecer 
condições mais equitativas no mercado de 
contratos públicos da UE.

(19) Tendo em conta a dificuldade das 
autoridades/entidades contratantes em 
avaliar, no contexto de propostas que 
incluem bens e/ou serviços de países 
terceiros, cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total, as explicações dos proponentes, 
é conveniente prever uma maior 
transparência no tratamento das propostas 
anormalmente baixas. As propostas que se 
revelem anormalmente baixas em relação 
às obras, fornecimentos ou prestação de 
serviços podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Além das regras estabelecidas no 
artigo 69.º da Diretiva 20XX/XXX/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho1 e no 
artigo 79.º da Diretiva 20XX/XXX/UE do 
Parlamento Europeu e do Conselho2, a 
autoridade/entidade adjudicante que 
tenciona aceitar uma proposta 
anormalmente baixa deve desse facto 
informar os restantes proponentes, por 
escrito, indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação suficiente, 
a autoridade adjudicante deve ter o direito 
de excluir a proposta. Tal permite que 
estes proponentes contribuam para uma 
avaliação mais precisa da capacidade do 
proponente selecionado para executar 
integralmente o contrato, cumprindo as 
condições especificadas no processo de 
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concurso. Assim, esta informação 
suplementar contribuirá para estabelecer 
condições mais equitativas no mercado de 
contratos públicos da UE.

_________________
1 Diretiva 20XX/XXX/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos contratos 
públicos (JO XXX) (2011/0438(COD)).
2 Diretiva 20XX/XXX/UE do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativa aos contratos 
públicos celebrados pelas entidades que 
operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais (JO XXX) 
(2011/0439(COD)).

Or. en

Alteração 41
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) A pedido das partes interessadas, de 
um Estado-Membro, ou por sua própria 
iniciativa, a Comissão deve poder, a 
qualquer momento, investigar as práticas 
restritivas de adjudicação de contratos 
alegadamente aplicadas por um país 
terceiro. Em especial, deve ser tido em 
conta o facto de a Comissão ter aprovado 
um certo número de intenções de exclusões 
relativamente a um país terceiro, nos 
termos do artigo 6.º, n.º 2, do presente 
regulamento. Esses procedimentos de 
investigação realizam-se sem prejuízo do 
disposto no Regulamento (CE) n.º 3286/94, 
de 22 de dezembro de 1994, que estabelece
procedimentos comunitários no domínio da 
política comercial comum para assegurar o 
exercício pela Comunidade dos seus 
direitos ao abrigo das regras do comércio 
internacional, nomeadamente as 

(20) A pedido das partes interessadas, de 
um Estado-Membro, ou por sua própria 
iniciativa, a Comissão deve poder, a 
qualquer momento, investigar as práticas 
restritivas de adjudicação de contratos e de 
contratos de concessão alegadamente 
aplicadas por um país terceiro. Em 
especial, deve ser tido em conta o facto de 
a Comissão ter aprovado um certo número 
de intenções de exclusões relativamente a 
um país terceiro, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 2, do presente regulamento. Esses 
procedimentos de investigação realizam-se 
sem prejuízo do disposto no Regulamento 
(CE) n.º 3286/94, de 22 de dezembro de 
1994, que estabelece procedimentos 
comunitários no domínio da política 
comercial comum para assegurar o 
exercício pela Comunidade dos seus 
direitos ao abrigo das regras do comércio 
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estabelecidas sob os auspícios da 
Organização Mundial do Comércio.

internacional, nomeadamente as 
estabelecidas sob os auspícios da 
Organização Mundial do Comércio.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 42
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) Se, com base nas informações 
disponíveis, a Comissão tem motivos para 
crer que um país terceiro adotou ou 
mantém práticas restritivas em matéria de 
contratos públicos, poderá dar início a uma 
investigação. A confirmar-se a existência 
dessas práticas, a Comissão deve convidar 
o país em causa a iniciar uma concertação, 
com vista a melhorar as condições de 
acesso dos operadores económicos, bens e 
serviços aos contratos públicos desse país.

(21) Se, com base nas informações 
disponíveis, a Comissão tem motivos para 
crer que um país terceiro adotou ou 
mantém práticas restritivas em matéria de 
contratos públicos ou de contratos de 
concessão, poderá dar início a uma 
investigação. A confirmar-se a existência 
dessas práticas, a Comissão deve convidar 
o país em causa a iniciar uma concertação, 
com vista a melhorar as condições de 
acesso dos operadores económicos, bens e 
serviços aos contratos públicos desse país.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
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legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 43
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) Essas medidas podem implicar a 
exclusão compulsiva de determinados bens 
e serviços de países terceiros dos processos 
de adjudicação de contratos da União 
Europeia ou a aplicação de uma penalidade 
de preço obrigatória sobre os bens ou 
serviços provenientes do país em causa. 
Para evitar que essas medidas sejam 
contornadas, pode ser igualmente 
necessário excluir determinadas pessoas 
coletivas estabelecidas na União Europeia, 
mas controladas ou detidas no estrangeiro, 
que não estejam envolvidas em importantes 
operações comerciais de molde a terem um 
vínculo direto e efetivo com a economia de 
um dado Estado-Membro em causa. As 
medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às 
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos.

(23) Essas medidas podem implicar a 
exclusão compulsiva de determinados bens 
e serviços de países terceiros dos processos 
de adjudicação de contratos ou dos 
procedimentos de adjudicação de 
contratos de concessão da União Europeia 
ou a aplicação de uma penalidade de preço 
obrigatória sobre os bens ou serviços 
provenientes do país em causa. Para evitar 
que essas medidas sejam contornadas, pode 
ser igualmente necessário excluir 
determinadas pessoas coletivas 
estabelecidas na União Europeia, mas 
controladas ou detidas no estrangeiro, que 
não estejam envolvidas em importantes 
operações comerciais de molde a terem um 
vínculo direto e efetivo com a economia de 
um dado Estado-Membro em causa. As 
medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às 
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.
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Alteração 44
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) A fim de refletir na ordem jurídica da 
União Europeia os compromissos 
internacionais de acesso ao mercado 
assumidos no domínio dos contratos 
públicos, após a adoção do presente 
regulamento, devem ser atribuídas 
competências à Comissão para adotar atos, 
em conformidade com artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia para alterar a lista dos acordos 
internacionais, em anexo ao presente 
regulamento. É especialmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar, simultaneamente, a transmissão 
atempada e adequada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho dos documentos 
pertinentes.

(27) A fim de refletir na ordem jurídica da 
União Europeia os compromissos 
internacionais de acesso ao mercado 
assumidos no domínio dos contratos 
públicos e dos contratos de concessão, 
após a adoção do presente regulamento, 
devem ser atribuídas competências à 
Comissão para adotar atos, em 
conformidade com artigo 290.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
para alterar a lista dos acordos 
internacionais, em anexo ao presente 
regulamento. É especialmente importante 
que a Comissão proceda às consultas 
adequadas durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. A Comissão, na preparação e 
elaboração de atos delegados, deve 
assegurar, simultaneamente, a transmissão 
atempada e adequada ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho dos documentos 
pertinentes.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.
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Alteração 45
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário e adequado 
para a realização do objetivo fundamental 
de estabelecer uma política externa comum 
no domínio dos contratos públicos instituir 
regras sobre o tratamento dos bens e 
serviços não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
Europeia. Em conformidade com o artigo 
5.º, terceiro parágrafo, do Tratado da União 
Europeia, o presente regulamento sobre o 
acesso dos operadores económicos, bens e 
serviços de países terceiros não vai além do 
necessário para realizar os objetivos 
pretendidos,

(31) De acordo com o princípio da 
proporcionalidade, é necessário e adequado 
para a realização do objetivo fundamental 
de estabelecer uma política externa comum 
no domínio dos contratos públicos e dos 
contratos de concessão instituir regras 
sobre o tratamento dos bens e serviços não 
abrangidos pelos compromissos 
internacionais da União Europeia. Em 
conformidade com o artigo 5.º, terceiro 
parágrafo, do Tratado da União Europeia, o 
presente regulamento sobre o acesso dos 
operadores económicos, bens e serviços de 
países terceiros não vai além do necessário 
para realizar os objetivos pretendidos,

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 46
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras sobre o acesso de bens e serviços de 

1. O presente regulamento estabelece 
regras sobre o acesso de bens e serviços de 
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países terceiros à adjudicação de contratos 
de empreitada de obras, execução de 
trabalhos, fornecimento de bens e 
prestação de serviços por 
autoridades/entidades adjudicantes da 
União Europeia e estabelece os 
procedimentos apoio às negociações sobre 
o acesso dos bens e serviços da UE aos 
mercados de contratos públicos de países 
terceiros.

países terceiros à adjudicação de contratos 
e aos contratos de concessão adjudicados, 
segundo a natureza do contrato em causa,
de empreitada de obras, execução de 
trabalhos, fornecimento de bens e 
prestação de serviços por 
autoridades/entidades adjudicantes da 
União Europeia e estabelece os 
procedimentos apoio às negociações sobre 
o acesso dos bens e serviços da UE aos 
mercados de contratos públicos e aos 
contratos de concessão de países terceiros.

Or. fr

Justificação

Suite aux négociations sur les Directives sur les marchés publics et la nouvelle proposition de 
Directive sur les concessions, le vocabulaire utilisé dans ce Règlement doit être aligné avec 
celui spécifique aux concessions, car le Règlement couvre tant les marchés publics ("public 
procurement") que les concessions ("concessions") (article 1.2). Des instruments législatifs 
séparés existent pour ces deux types de contrats; leur différence doit être reflétée dans le 
Règlement. Il n'existe pas de concession de fourniture, d'où l'ajout de la référence à "selon la 
nature du contrat concerné".

Alteração 47
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O presente regulamento estabelece 
regras sobre o acesso de bens e serviços de 
países terceiros à adjudicação de contratos 
de empreitada de obras, execução de 
trabalhos, fornecimento de bens e 
prestação de serviços por 
autoridades/entidades adjudicantes da 
União Europeia e estabelece os 
procedimentos apoio às negociações sobre 
o acesso dos bens e serviços da UE aos 
mercados de contratos públicos de países 
terceiros.

1. O presente regulamento estabelece 
regras sobre o acesso de bens e serviços de 
países terceiros à adjudicação de contratos 
de empreitada de obras, execução de 
trabalhos, fornecimento de bens e 
prestação de serviços por 
autoridades/entidades adjudicantes da 
União Europeia e estabelece os 
procedimentos apoio às negociações sobre 
o acesso dos bens e serviços da UE aos 
mercados de contratos públicos de países 
terceiros, a fim de promover a 
reciprocidade na abertura dos mercados 
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de contratos públicos entre a União e os 
seus parceiros comerciais.

Or. en

Alteração 48
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente regulamento não afeta a 
liberdade de os Estados-Membros 
definirem, em conformidade com o 
Direito da União, o que consideram ser 
serviços de interesse económico geral, o 
modo como esses serviços devem ser 
organizados e financiados, em 
conformidade com as regras em matéria 
de auxílios estatais, e as obrigações 
específicas a que devem estar sujeitos. Do 
mesmo modo, o presente regulamento não 
prejudica os poderes de que dispõem as 
autoridades públicas para decidirem, de 
que forma e em que medida, exercem as 
funções públicas nos termos do Protocolo 
n.º 26 relativo aos Serviços de Interesse 
Geral e o artigo 14.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
(TFUE). O mesmo se aplica às políticas 
da União Europeia relativas aos países 
terceiros.

Or. en

Alteração 49
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

 O presente regulamento aplica-se à 
adjudicação de contratos nos casos em que 
os bens ou serviços são adquiridos para 
fins públicos e não com vista à sua revenda 
ou utilização na produção de bens ou oferta 
de serviços destinados a fins comerciais.

O presente regulamento aplica-se à 
adjudicação de contratos nos casos em que 
os bens ou serviços são adquiridos para 
fins públicos e à adjudicação de contratos 
de concessão para serviços prestados para 
fins públicos e não com vista à sua revenda 
ou utilização na produção de bens ou oferta 
de serviços destinados a fins comerciais.

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. Não existem contratos de concessão de fornecimento de produtos.

Alteração 50
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea -a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva ou uma 
entidade adjudicante ou agrupamento 
dessas pessoas e/ou entidades, incluindo 
associações temporárias de empresas que 
oferecem a execução de empreitadas e/ou
obras, o fornecimento de produtos ou 
prestação de serviços no mercado;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a evolução das negociações sobre a Diretiva relativa aos contratos 
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públicos.

Alteração 51
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 - n.º 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «autoridade/entidade adjudicante», 
«autoridade adjudicante» tal como 
definida no [artigo 1.º, n.º 9, da Diretiva 
2004/18/CE, e «entidade adjudicante», 
definida no artigo 2.º da Diretiva 
2004/17/CE e artigos 3.º e 4.º da Diretiva 
20...  sobre a atribuição de contratos de 
concessão];

(c) «autoridade/entidade adjudicante», o 
Estado, as autarquias locais e regionais, 
os organismos de Direito público e as 
associações formadas por uma ou mais 
autarquias locais ou regionais ou 
organismos de Direito público tal como 
definidos no [artigo 1.º, n.º 9, da Diretiva 
2004/18/CE, e «entidade adjudicante», 
definida no artigo 2.º da Diretiva 
2004/17/CE e artigos 3.º e 4.º da Diretiva 
20...  sobre a atribuição de contratos de 
concessão];

Or. en

Alteração 52
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) «bens ou serviços abrangidos» um bem 
ou serviço originário de um país com o 
qual a União Europeia celebrou um acordo 
internacional em matéria de adjudicação de 
contratos públicos, incluindo 
compromissos de acesso aos mercados e 
aos quais se aplica o acordo relevante. O 
anexo I do presente regulamento contém 
uma lista desses acordos;

(d) «bens ou serviços abrangidos» um bem 
ou serviço originário de um país com o 
qual a União Europeia celebrou um acordo 
internacional em matéria de adjudicação de 
contratos públicos e de contratos de 
concessão, incluindo compromissos de 
acesso aos mercados e aos quais se aplica o 
acordo relevante. O anexo I do presente 
regulamento contém uma lista desses 
acordos;
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[Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço (aditamento da referência aos 
contratos de concessão sempre que é feita 
referência aos contratos públicos); a sua 
aprovação impõe adaptações técnicas em 
todo o texto.]

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 53
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «ausência substancial de 
reciprocidade», a existência de medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos ou de adjudicação de contratos 
de concessão derem origem a 
discriminações graves e sistemáticas 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia. Esta 
ausência substancial de reciprocidade 
pode, nomeadamente, resultar em:
(a) falta de compromisso internacional do 
país terceiro em matéria de contratos 
públicos e de contratos de concessão que 
assegure a transparência e proíba 
qualquer tipo de discriminação 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia;
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(b) legislação ou medidas regulamentares, 
relativas ou não aos contratos públicos ou 
aos contratos de concessão do país 
terceiro que prevejam, ou que tenham 
como efeito, falta de transparência ou 
discriminação relativamente aos 
operadores económicos, bens e serviços 
da União Europeia;
(c) a adoção ou a aplicação de práticas 
discriminatórias por parte das autoridades 
públicas ou das entidades adjudicantes do 
país terceiro a título individual 
relativamente aos operadores económicos, 
bens e serviços da União Europeia.

Or. fr

Justificação

A noção de «ausência substancial de reciprocidade» é um conceito fundamental da proposta 
de regulamento, que deve ser definido. Por conseguinte, a análise da Comissão deve fazer-se 
numa base caso a caso e pode, desta forma, incluir medidas não previstas no presente 
regulamento consoante situação específica a avaliar, daí a proposta de uma definição não 
restritiva.

Alteração 54
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) «reserva relativa ao acesso ao 
mercado», qualquer exceção e derrogação 
adotada por um Estado com o qual a 
União celebrou um acordo internacional 
no domínio dos contratos públicos ou dos 
contratos de concessão, incluindo 
compromissos em matéria de acesso aos 
contratos.

Or. fr
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Alteração 55
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) «medidas corretivas ou 
satisfatórias», a revogação das medidas 
restritivas visadas pela investigação da 
Comissão Europeia.

Or. en

Alteração 56
Bernadette Vergnaud

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-B) «ausência substancial de 
reciprocidade», qualquer medida 
restritiva de acesso aos contratos públicos 
ou às adjudicações de contratos de 
concessão que resulte em discriminações 
recorrentes e graves dos operadores, bens 
e serviços da União, designadamente 
através de disposições legislativas ou 
administrativas discriminatórias ou da 
ausência formal ou prática de garantias 
de tratamento justo e transparente.

Or. fr

Alteração 57
Bernadette Vergnaud
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Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-C) «medidas corretivas», a eliminação 
de medidas restritivas identificadas pelo 
inquérito levado a cabo pela Comissão.

Or. fr

Alteração 58
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A execução de empreitadas e/ou 
trabalhos na aceção das diretivas 
[2004/17/CE, 2004/18/CE e Diretiva 
201./.. relativa à adjudicação de contratos 
de concessão] deve, para efeitos do 
presente regulamento, ser considerada 
uma prestação de serviços;

(d) «obra», o resultado de um conjunto de
trabalhos de construção ou de engenharia 
civil destinados a desempenhar, por si só, 
uma função económica ou técnica.

«Contratos de empreitada de obras 
públicas», contratos públicos que tenham 
por objeto:
(a) A execução ou a conceção e execução 
conjuntas de obras relacionadas com uma 
das atividades na aceção do anexo II;

(b) A execução ou a conceção e a 
execução de uma obra;
(c) Ou a realização, por qualquer meio, de 
uma obra que satisfaça as necessidades 
especificadas pela autoridade adjudicante 
que exerce uma influência decisiva sobre 
o tipo ou a conceção da obra;

Or. en
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Alteração 59
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d) – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) «Contratos públicos de fornecimento», 
contratos públicos que têm por objeto a 
compra, locação financeira, locação ou 
locação-venda, com ou sem opção de 
compra, de produtos. Um contrato público 
de fornecimento pode incluir, a título 
acessório, operações de montagem e 
instalação;

Or. en

Alteração 60
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea d) – ponto 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

2) «Contratos públicos de serviços», 
contratos públicos que tenham por objeto 
a prestação de serviços distintos dos 
mencionados no n.º 2, alínea d);

Or. en

Alteração 61
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) «penalidade de preço obrigatória», 
refere-se à obrigatoriedade das entidades 

(e) «penalidade de preço obrigatória», 
refere-se à obrigatoriedade das entidades 
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adjudicantes aumentarem, salvo certas 
exceções, o preço de serviços e/ou bens 
originários de certos países terceiros 
propostos no quadro de processos de 
adjudicação de contratos.

adjudicantes aumentarem, salvo certas 
exceções, o preço de serviços e/ou bens 
originários de certos países terceiros 
propostos no quadro de processos de 
adjudicação de contratos ou de 
procedimentos de adjudicação de 
contratos de concessão.
[Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço (aditamento da referência aos 
«procedimentos de adjudicação de 
contratos de concessão» sempre que é feita 
a referência aos «processos de 
adjudicação de contratos», tanto no 
singular como no plural); a sua aprovação 
impõe adaptações técnicas em todo o 
texto.]

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos.

Alteração 62
Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) «Limitações de acesso ao mercado», 
qualquer exceção e derrogação a um 
acordo internacional no domínio dos 
contratos públicos, incluindo 
compromissos em matéria de acesso aos 
mercados.
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Or. en

Alteração 63
Constance Le Grip, Nora Berra

Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A origem de um bem é determinada em 
conformidade com os artigos 22.º a 26.º do
Regulamento (CE) n.º 2913/1992 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de outubro de 1992, que estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário18.

1. A origem de um bem deve ser 
determinada em conformidade com o 
disposto nos artigos 52.º a 55.º, incluindo 
os atos delegados a adotar ao abrigo do 
artigo 55.º do Regulamento
n.º XXXX/2013 do Parlamento e do 
Conselho, que estabelece o Código 
Aduaneiro da UE.

Or. en

Alteração 64
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Aquando da adjudicação de contratos para 
a execução de empreitadas de obras e/ou 
trabalhos, o fornecimento de bens, ou a 
prestação de serviços, as 
autoridades/entidades adjudicantes tratam 
da mesma forma os bens e serviços 
abrangidos e os bens e serviços originários 
da União Europeia.

Aquando da adjudicação de contratos para 
a execução de empreitadas de obras e/ou 
trabalhos, o fornecimento de bens, ou a 
prestação de serviços, ou aquando da 
adjudicação de contratos de concessão
para a realização de obras de empreitada 
ou o fornecimento de serviços, as 
autoridades/entidades adjudicantes tratam
da mesma forma os bens e serviços 
abrangidos e os bens e serviços originários 
da União Europeia.

Or. fr
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Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. Não existem contratos de concessão de fornecimento de produtos.

Alteração 65
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a pedido das entidades adjudicantes, 
em conformidade com as regras 
estabelecidas no artigo 6º;

Suprimido

Or. en

Alteração 66
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 6

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

O presente artigo teria um impacto negativo no mercado único, possibilitando a exclusão de 
propostas de fornecedores de países terceiros, mesmo que uma participação significativa seja 
detida por uma empresa oriunda de um Estado-Membro da União Europeia (até 49%). As 
empresas da UE que fornecem as empresas de países terceiros, ou dependem das empresas 
de países terceiros na sua cadeia de abastecimento, seriam assim privadas da oportunidade 
de participar em contratos públicos. Esta situação é suscetível de causar efeitos nefastos a 
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longo prazo no mercado interno, limitando a concorrência.

Alteração 67
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conferir às autoridades/entidades 
adjudicantes poderes para excluir
propostas que incluam bens e serviços não 
abrangidos

Exclusão de propostas que incluam bens e 
serviços não abrangidos

Or. en

Alteração 68
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido das autoridades/entidades 
adjudicantes, a Comissão determinará se 
aprova, relativamente a contratos com 
valor igual ou superior a 5 000 000 de 
EUR, sem imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA), a exclusão dos 
processos de adjudicação de contratos das 
propostas que incluam bens ou serviços 
provenientes de países terceiros, se o valor 
dos bens ou serviços não abrangidos for 
superior a 50 % do seu valor total nas 
condições infra.

Suprimido

Or. en

Alteração 69
Andreas Schwab
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido das autoridades/entidades 
adjudicantes, a Comissão determinará se 
aprova, relativamente a contratos com 
valor igual ou superior a 5 000 000 de 
EUR, sem imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA), a exclusão dos 
processos de adjudicação de contratos das 
propostas que incluam bens ou serviços 
provenientes de países terceiros, se o valor 
dos bens ou serviços não abrangidos for 
superior a 50 % do seu valor total nas 
condições infra.

1. A pedido das autoridades/entidades 
adjudicantes, a Comissão determinará se 
aprova, relativamente a contratos com 
valor igual ou superior a 15 000 000 de 
EUR, sem imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA), a exclusão dos 
processos de adjudicação de contratos das 
propostas que incluam bens ou serviços 
provenientes de países terceiros, se o valor 
dos bens ou serviços não abrangidos for 
superior a 50 % do seu valor total nas 
condições infra.

Or. de

Alteração 70
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pedido das autoridades/entidades 
adjudicantes, a Comissão determinará se 
aprova, relativamente a contratos com 
valor igual ou superior a 5 000 000 de 
EUR, sem imposto sobre o valor 
acrescentado (IVA), a exclusão dos 
processos de adjudicação de contratos das 
propostas que incluam bens ou serviços 
provenientes de países terceiros, se o valor 
dos bens ou serviços não abrangidos for 
superior a 50 % do seu valor total nas 
condições infra.

1. As autoridades/entidades adjudicantes 
podem excluir dos processos de 
adjudicação de contratos as propostas que 
incluam bens ou serviços provenientes de 
países terceiros, se o valor dos bens ou 
serviços não abrangidos for superior a 
50 % do seu valor total nas condições infra.

Or. en

Alteração 71
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) A Comissão determinará se aprova, 
relativamente a contratos com valor igual 
ou superior a 5 000 000 de EUR, sem 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
a exclusão dos processos de adjudicação 
de contratos das propostas que incluam 
bens ou serviços provenientes de países 
terceiros, se o valor dos bens ou serviços 
não abrangidos for superior a 50 % do 
seu valor total nas condições abaixo 
referidas.

Or. en

Alteração 72
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que os operadores económicos 
que realizam um contrato público 
respeitam as obrigações aplicáveis no 
domínio do direito ambiental, social e 
laboral estabelecidas pela legislação da 
União, legislação nacional, acordos 
coletivos e por disposições do Direito 
internacional no domínio ambiental, 
social e laboral enumeradas no anexo XI 
da Diretiva relativa aos contratos 
públicos, nomeadamente a Convenção 
n.º 94 da OIT.

Or. en
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Alteração 73
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se as autoridades/entidades adjudicantes 
pretenderem solicitar a exclusão de 
propostas dos processos de adjudicação de 
contratos, com base no n.º 1, devem 
indicá-lo no anúncio de concurso que 
publicarem, em conformidade com o 
artigo 35.º da Diretiva 2004/18/CE ou o 
artigo 42.º da Diretiva 2004/17/CE ou do 
artigo 26.º da Diretiva relativa à 
adjudicação de contratos de concessão.

Suprimido

Or. en

Alteração 74
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Devem aceitar 
as declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode 
solicitar a um proponente, em qualquer 
altura durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta 
condução do processo. A Comissão pode 
adotar atos executórios que estabeleçam 
formulários normalizados para as 
declarações relativas à origem de 

Suprimido
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mercadorias e serviços. Os atos 
executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 75
Sirpa Pietikäinen

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Devem aceitar as 
declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode solicitar 
a um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta condução 
do processo. A Comissão pode adotar atos 
executórios que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações relativas 
à origem de mercadorias e serviços. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

As autoridades/entidades adjudicantes 
devem exigir aos proponentes que 
indiquem a origem dos bens e/ou serviços 
da proposta e o seu valor. Os critérios 
relativos ao cumprimento das disposições 
do Direito ambiental, social e laboral em 
vigor no local de trabalho de um país 
terceiro, definidas nas convenções 
internacionais enumeradas, tal como a 
Convenção n.º 94 da OIT, na legislação, 
bem como nos acordos coletivos, devem 
também ser tidos em conta. Devem aceitar 
as declarações sob honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1. 
Uma autoridade adjudicante pode solicitar 
a um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta condução 
do processo. A Comissão pode adotar atos 
executórios que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações relativas 
à origem de mercadorias e serviços. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

Or. en
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Alteração 76
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se as autoridades/entidades adjudicantes 
receberem propostas que preenchem as 
condições do n.º 1 e que por, essa razão, 
pretendam solicitar a sua exclusão, devem 
notificar a Comissão desse facto. Durante 
o processo de notificação, a 
autoridade/entidade adjudicante pode 
prosseguir a sua análise das propostas.

Suprimido

Or. en

Alteração 77
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve ser enviada por via 
eletrónica, utilizando um formulário 
normalizado. A Comissão adota os atos 
executórios que estabelecem os 
formulários normalizados. Os atos 
executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3. O 
formulário normalizado deve conter as 
seguintes informações:

Suprimido

(a) O nome e contactos da 
autoridade/entidade adjudicante;
(b) Uma descrição do objeto do contrato;
(c) O nome e contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;
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(d) As informações sobre a origem do 
operador económico, bens e/ou serviços e 
respetivo valor.

Or. en

Alteração 78
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O nome e contactos da 
autoridade/entidade adjudicante;

Suprimido

Or. en

Alteração 79
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição do objeto do contrato; Suprimido

Or. en

Alteração 80
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma descrição do objeto do contrato; (b) Uma descrição do objeto do contrato, 
ou do contrato de concessão;
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[Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço (aditamento do termo «concessão» 
ao termo «contrato», tanto no singular 
como no plural); a sua aprovação impõe 
adaptações técnicas em todo o texto.]

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. 

Alteração 81
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O nome e contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;

Suprimido

Or. en

Alteração 82
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) As informações sobre a origem do 
operador económico, bens e/ou serviços e 
respetivo valor.

Suprimido
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Or. en

Alteração 83
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode solicitar informações 
suplementares à autoridade/entidade 
adjudicante.

Suprimido

Or. en

Alteração 84
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

Essas informações devem ser fornecidas 
no prazo de oito dias úteis, a contar do 
primeiro dia útil seguinte à data de 
receção do pedido de informações 
suplementares. Se a Comissão são receber 
quaisquer informações na data prevista, o 
prazo estabelecido no n.º 3 fica suspenso 
até que a Comissão receba as informações 
solicitadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 85
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Para os contratos a que se refere o 
n.º 1, a Comissão deve adotar um ato 
executório referente à aprovação da 
exclusão prevista, no prazo de dois meses 
a contar do primeiro dia útil seguinte à 
data de receção da notificação. Os 
referidos atos executórios são adotados 
em conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2. 
Esse prazo pode ser prorrogado uma vez, 
por um máximo de dois meses, nos casos 
devidamente justificados, nomeadamente 
se as informações que figuram na 
notificação ou nos documentos anexos 
forem incompletas ou inexatas ou se os 
factos comunicados sofrerem alterações 
significativas. Se, no final deste período 
de dois meses, ou do período prorrogado, 
a Comissão não tiver adotado uma 
decisão de aprovação ou de rejeição da 
exclusão, esta última é considerada como 
tendo sido rejeitada pela Comissão.

Suprimido

Or. en

Alteração 86
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Ao adotar atos executórios nos termos 
do n.º 3, a Comissão aprovará a exclusão 
prevista nos seguintes casos:

Suprimido

(a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos 
bens e/ou serviços contiver, relativamente 
aos bens e/ou serviços para os quais é 
proposta a exclusão, reservas explícitas de 
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acesso ao mercado por parte da União 
Europeia;
(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe uma ausência substancial de 
reciprocidade se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e
sistemáticas contra os operadores 
económicos, bens e serviços da União 
Europeia.
Ao adotar atos executórios nos termos do 
n.º 3, a Comissão não aprovará uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia nos seus acordos internacionais.

Or. en

Alteração 87
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos 
bens e/ou serviços contiver, relativamente 
aos bens e/ou serviços para os quais é 
proposta a exclusão, reservas explícitas de 
acesso ao mercado por parte da União 
Europeia;

Suprimido

Or. en
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Alteração 88
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Se for possível demonstrar, por
todos os meios adequados, violações das 
obrigações aplicáveis no domínio do 
Direito ambiental, social e laboral 
estabelecidas pela legislação da União, 
legislação nacional, acordos coletivos e 
por disposições do direito internacional 
no domínio ambiental, social e laboral 
enumeradas no anexo XI da Diretiva 
relativa aos contratos públicos, 
nomeadamente a Convenção n.º 94 da 
OIT.

Or. en

Alteração 89
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.

Suprimido

Or. en
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Alteração 90
Philippe Juvin, Frank Engel

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
ou de adjudicação de contratos de 
concessão, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.

[Esta modificação aplica-se à 
integralidade do texto legislativo em 
apreço (aditamento de «adjudicação de 
contratos de concessão» quando é feita 
referência aos «contratos públicos»); a sua 
aprovação impõe adaptações técnicas em 
todo o texto.]

Or. fr

Justificação

Na sequência das negociações sobre as diretivas relativas aos contratos públicos e a nova 
proposta de diretiva relativa aos contratos de concessão, o vocabulário utilizado no presente 
regulamento deve ser harmonizado com o vocabulário específico dos contratos de concessão, 
uma vez que o regulamento abrange tanto os contratos públicos («public procurement») 
como os contratos de concessão(«concessions») (artigo 1.º, n.º 2). Existem instrumentos 
legislativos para cada um estes dois tipos de contratos, devendo o regulamento refletir a 
diferença entre ambos. 

Alteração 91
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 

(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
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restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.

restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa, nomeadamente quando 
essas medidas restritivas são prejudiciais 
aos interesses económicos da UE, por 
exemplo, à sua indústria.

Or. en

Alteração 92
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe uma ausência substancial de 
reciprocidade se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas contra os operadores 
económicos, bens e serviços da União 
Europeia.

Suprimido

Or. en

Alteração 93
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe uma ausência substancial de 
reciprocidade se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas contra os operadores 

Suprimido
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económicos, bens e serviços da União 
Europeia.

Or. fr

Justificação

A supressão deve considerada em articulação com a nova definição do conceito de «ausência 
substancial de reciprocidade» [artigo 2.º, n.º 1, alínea g-A)] e os elementos que a Comissão 
Europeia deve ter conta na sua análise de uma «ausência substancial de reciprocidade» 
(artigo 6.º, n.º 5).

Alteração 94
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Ao adotar atos executórios nos termos do 
n.º 3, a Comissão não aprovará uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia nos seus acordos internacionais.

Suprimido

Or. en

Alteração 95
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:

Suprimido

(a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
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públicos e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
serviços e operadores económicos da UE;
(b) Em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União 
Europeia.

Or. en

Alteração 96
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:

5. Ao avaliar se existe uma falta de 
condições equitativas substancial, a 
Comissão deve analisar o seguinte:

Or. en

Alteração 97
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão deve 
analisar o seguinte:

5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, tal como 
definida no artigo 2.º, n.º 1, alínea g-A), a 
Comissão deve analisar o seguinte:

Or. fr
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Alteração 98
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
serviços e operadores económicos da UE;

Suprimido

Or. en

Alteração 99
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em conformidade 
com as normas internacionais no domínio 
dos contratos públicos, e se previne 
qualquer discriminação relativamente aos 
bens, serviços e operadores económicos da 
UE;

(a) Até que ponto a legislação ou as 
medidas regulamentares sobre contratos 
públicos ou contratos de concessão do 
país em questão assegura a transparência, 
em conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos, e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
serviços e operadores económicos da UE;

Or. fr

Justificação

Trata-se de ampliar o âmbito de aplicação deste número às medidas regulamentares relativas 
aos contratos públicos/contratos de concessão, e não apenas às disposições legislativas, que 
devem igualmente ser tidas em consideração pela Comissão Europeias na sua análise de 
«ausência substancial de reciprocidade».
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Alteração 100
Philippe Juvin, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Até que ponto a legislação ou as 
medidas regulamentares do país em 
causa, que não as citadas na alínea a) do 
presente número, preveem, ou têm como 
resultado, a falta de transparência ou a 
discriminação relativamente aos 
operadores económicos, bens e serviços 
da União;

Or. fr

Justificação

Trata-se de incluir igualmente a legislação ou as medidas regulamentares não específicas 
dos contratos públicos/contratos de concessão, mas que podem prever cláusulas 
discriminatórias ou ter como resultado uma discriminação relativamente aos operadores 
económicos, bens e serviços da União.

Alteração 101
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União 
Europeia.

Suprimido

Or. en
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Alteração 102
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati, Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 5 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Para determinar se existem indícios 
de violações graves e reiteradas no 
domínio dos direitos fundamentais dos 
trabalhadores, no domínio do Direito 
social e laboral estabelecido pela 
legislação da União, legislação nacional, 
acordos coletivos e por disposições do 
direito internacional no domínio 
ambiental, social e laboral enumeradas 
no anexo XI da Diretiva relativa aos 
contratos públicos, incluindo a 
Convenção n.º 94 da OIT, a Comissão 
deve examinar:
i) em que medida as leis e as práticas do 
país em causa garantem o respeito dos 
direitos fundamentais dos trabalhadores 
no domínio do Direito social e laboral 
estabelecido pela legislação da União, 
legislação nacional, acordos coletivos e 
por disposições do Direito internacional 
no domínio ambiental, social e laboral 
enumeradas no anexo XI da Diretiva 
relativa aos contratos públicos, incluindo 
a Convenção n.º 94 da OIT;
ii) em que medida as autoridades públicas 
e/ou as entidades adjudicantes a título 
individual mantêm ou adotam práticas de 
dumping social para os bens e serviços em 
questão.

Or. en

Alteração 103
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Antes de a Comissão tomar uma 
decisão nos termos do n.º 3, deve ouvir o 
proponente ou proponentes em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 104
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades/entidades adjudicantes 
que excluíram propostas nos termos do 
n.º 1 devem indicá-lo no anúncio de 
adjudicação do contrato a publicar, em 
conformidade com o artigo 35.º da 
Diretiva 2004/18/CE, o artigo 42.º da 
Diretiva 2004/17/CE, ou o artigo 27.º da 
Diretiva relativa à adjudicação de 
contratos de concessão. A Comissão 
adotará atos executórios que estabelecem 
os formulários normalizados para os 
anúncios de adjudicação de contratos. Os 
atos executórios são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 105
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O disposto no n.º 1 não se aplica nos Suprimido
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casos em que a Comissão adotou o ato 
executório sobre o acesso temporário dos 
bens e serviços de um país envolvido em 
importantes negociações com a União 
Europeia, tal como previsto no artigo 9.º, 
n.º 4.

Or. en

Alteração 106
Emma McClarkin, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Artigo 7

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º Suprimido
Propostas anormalmente baixas
Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do 
artigo 79.º da Diretiva relativa à 
adjudicação de contratos pelas entidades 
que operam nos setores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços 
postais, setores, aceitar uma proposta 
anormalmente baixa, nomeadamente bens 
e/ou serviços provenientes de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total, deve desse facto informar os 
restantes proponentes, por escrito, 
indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos.
Uma autoridade/entidade adjudicante 
pode suspender a divulgação de 
informações que obstem à aplicação da 
lei, sejam contrárias ao interesse público, 
prejudiquem os legítimos interesses 
comerciais de operadores económicos 
públicos ou privados ou afetem a 
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concorrência leal entre eles.

Or. en

Justificação

Esta situação gera um ónus administrativo desproporcional para as autoridades 
adjudicantes. As autoridades adjudicantes seriam obrigadas a familiarizarem-se com regras 
de origem complexas e com o atual Acordo sobre Contratos Públicos (ACP) e a cobertura 
bilateral para determinar a elegibilidade de uma proposta baixa. Verificar-se-ia, além disso, 
um atraso no processo de concurso em caso de necessidade de notificação.

Alteração 107
Raffaele Baldassarre

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do 
artigo 79.º da Diretiva relativa à 
adjudicação de contratos pelas entidades 
que operam nos setores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços 
postais, setores, aceitar uma proposta 
anormalmente baixa, nomeadamente bens 
e/ou serviços provenientes de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total, deve desse facto informar os 
restantes proponentes, por escrito, 
indicando as razões para o caráter
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos.

1. Relativamente às propostas que 
incluem bens e/ou serviços provenientes 
de países terceiros, em que o valor dos 
bens e/ou dos serviços não abrangidos 
seja superior a 50 % do valor total dos 
bens ou serviços incluídos na proposta, as 
autoridades/entidades adjudicantes devem 
exigir ao operador económico em causa 
explicações sobre os custos e os preços 
envolvidos, quando:

(a) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 20 % ao preço ou ao custo 
médio das restantes propostas; ou
(b) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 20 % ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa.



PE516.621v01-00 60/75 AM\943395PT.doc

PT

2. O pedido de explicação nos termos do 
parágrafo 1 deve, quando aplicável, 
referir-se:
(a) À economia do processo de 
construção;
(b) Ao processo de fabrico dos produtos 
ou à prestação dos serviços;
(c) Às soluções técnicas;
(d) À originalidade das obras, 
fornecimentos ou serviços;
(e) Ao cumprimento da legislação da 
União;
(f) Aos auxílios estatais recebidos pelo 
proponente nos últimos três anos.
3. Quando se identifica uma proposta 
anormalmente baixa nos termos do 
parágrafo 1, e sem prejuízo do pedido de 
explicação, a autoridade/entidade 
adjudicante deve desse facto informar os 
restantes proponentes, por escrito.

4. A autoridade/entidade adjudicante deve 
verificar as informações prestadas 
consultando previamente o proponente.
5. A autoridade/entidade adjudicante deve 
excluir a proposta anormalmente baixa 
quando os meios de prova apresentados 
não justificam o baixo nível de custos ou 
preços envolvidos.

Or. en

Alteração 108
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 

Se a autoridade/entidade adjudicante 
tenciona, nos termos do artigo 69.º da 
Diretiva relativa aos contratos públicos 
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nos termos do artigo 69.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do 
artigo 79.º da Diretiva relativa à 
adjudicação de contratos pelas entidades 
que operam nos setores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços 
postais, setores, aceitar uma proposta 
anormalmente baixa, nomeadamente bens 
e/ou serviços provenientes de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
valor total, deve desse facto informar os 
restantes proponentes, por escrito, 
indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
envolvidos.

(COM(2011)0896) ou do artigo 79.º da 
Diretiva relativa à adjudicação de contratos 
pelas entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais (COM(2011)0895) aceitar 
uma proposta anormalmente baixa, 
nomeadamente bens e/ou serviços 
provenientes de países terceiros cujo valor 
dos bens ou serviços não abrangidos é 
superior a 50 % do seu valor total, deve 
desse facto informar os restantes 
proponentes, por escrito, indicando as 
razões para o caráter anormalmente baixo 
dos custos ou preços envolvidos.

Or. en

Alteração 109
Marc Tarabella, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do 
artigo 79.º da Diretiva relativa à 
adjudicação de contratos pelas entidades 
que operam nos setores da água, da 
energia, dos transportes e dos serviços 
postais, setores, aceitar uma proposta 
anormalmente baixa, nomeadamente bens 
e/ou serviços provenientes de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu
valor total, deve desse facto informar os 
restantes proponentes, por escrito, 
indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 

1. A autoridade/entidade adjudicante, nos 
termos do artigo 69.º da Diretiva relativa 
aos contratos públicos ou do artigo 79.º da 
Diretiva relativa à adjudicação de contratos 
pelas entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais deve exigir que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou os custos apresentados quando 
as propostas revelem ser anormalmente 
baixas relativamente às obras, 
fornecimentos ou serviços.
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envolvidos.

2. As explicações mencionadas no 
parágrafo 1 referem-se, designadamente:
(a) À economia do processo de 
construção, do processo de fabrico dos 
produtos ou da prestação dos serviços;
(b) Às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;
(c) À originalidade das obras, dos
produtos ou dos serviços propostos pelo 
proponente;
(d) Ao cumprimento das obrigações 
previstas no artigo 6.º, n.º 1-A (novo);
(d-A) Cumprimento das obrigações 
previstas no artigo 71.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou ao 
abrigo do artigo 81.º da Diretiva relativa 
aos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais;
(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.
Após ter analisado as explicações do 
proponente, no sentido de aceitar uma 
proposta anormalmente baixa que abrange 
fornecimentos e/ou serviços provenientes 
de países terceiros, cujo valor dos bens 
e/ou serviços não abrangidos é superior a 
50 % do valor total dos bens ou serviços 
incluídos na proposta, a 
autoridade/entidade adjudicante deve 
desse facto informar os restantes 
proponentes, por escrito, indicando as 
razões para o caráter anormalmente baixo 
dos custos ou preços envolvidos.

3. A autoridade adjudicante deve avaliar 
as informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova fornecidos não 
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permitirem explicar satisfatoriamente o 
baixo nível dos preços ou custos 
propostos, tendo em conta os elementos a 
que se refere o n.º 2.
As autoridades adjudicantes devem 
excluir a proposta caso determinem que 
esta é anormalmente baixa por não 
cumprir as disposições estabelecidas no 
artigo 6.º, n.º 1-A (novo).
4. Caso a autoridade adjudicante 
verifique que uma proposta é 
anormalmente baixa por o proponente ter 
obtido um auxílio estatal, a proposta só 
pode ser excluída unicamente com esse 
fundamento se, uma vez consultado, o 
proponente não puder provar, num prazo 
suficiente fixado pela autoridade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
compatível com o mercado interno na 
aceção do artigo 107.º do Tratado.
5. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, pela via da 
cooperação administrativa, todas as 
informações ao seu dispor, tais como leis, 
regulamentações, convenções coletivas de 
aplicação geral ou normas técnicas 
nacionais, relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados 
relativamente aos elementos enunciados 
no n.º 2.

Or. en

Alteração 110
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos indicados na proposta, 
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sempre que estes se revelem 
anormalmente baixos para as obras, 
fornecimentos ou serviços a prestar.

Or. en

Alteração 111
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As explicações mencionadas no 
parágrafo 1-A (novo) referem-se, 
designadamente:
(a) À economia do processo de 
construção, do processo de fabrico dos 
produtos ou da prestação dos serviços;
(b) Às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;
(c) À originalidade das obras, dos 
produtos ou dos serviços propostos pelo 
proponente;
(d) Ao cumprimento das obrigações 
aplicáveis no domínio do Direito 
ambiental, social e laboral estabelecidas 
pela legislação da União, legislação 
nacional, acordos coletivos ou as 
disposições do direito ambiental, social e 
laboral enumeradas no anexo XI da 
Diretiva relativa aos contratos públicos 
(COM(2011)0896) ou, quando não 
aplicável, com outras disposições que 
garantem um nível de proteção 
equivalente;
(e) Ao cumprimento das obrigações dos 
subcontratantes a que refere o parágrafo 
1-A (novo) – alínea d). No sentido de 
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evitar infrações a estas obrigações, os 
Estados-Membros e as autoridades 
adjudicantes podem adotar medidas 
adequadas;
(f) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.

Or. en

Alteração 112
Barbara Weiler, Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade adjudicante deve avaliar as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova fornecidos não 
permitirem explicar satisfatoriamente o 
baixo nível dos preços ou custos 
propostos, tendo em conta os elementos a 
que se refere o parágrafo 1-B (novo).
As autoridades adjudicantes devem 
excluir a proposta caso determinem que 
esta é anormalmente baixa por não 
cumprir as obrigações aplicáveis 
estabelecidas no parágrafo 1-B (novo) –
alíneas d) e e).
O cumprimento das obrigações a que se 
refere o parágrafo 1-B (novo) – alíneas d) 
e e) por subcontratantes é garantido 
através de ações adequadas das 
autoridades nacionais competentes que 
atuam no âmbito da sua competência e 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 113
Barbara Weiler, Marc Tarabella
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso a autoridade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
autoridade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado.

Or. en

Alteração 114
Barbara Weiler

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos demais Estados-Membros, pela via da 
cooperação administrativa, todas as 
informações ao seu dispor, tais como leis, 
regulamentações, convenções coletivas de 
aplicação geral ou normas técnicas 
nacionais, relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados 
relativamente aos elementos enunciados 
no parágrafo 1-B (novo).

Or. en

Alteração 115
Raffaele Baldassarre
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Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade/entidade adjudicante 
pode suspender a divulgação de 
informações que obstem à aplicação da 
lei, sejam contrárias ao interesse público, 
prejudiquem os legítimos interesses 
comerciais de operadores económicos 
públicos ou privados ou afetem a 
concorrência leal entre eles.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso se determine que uma proposta é 
anormalmente baixa, as autoridades 
adjudicantes devem investigar a proposta, 
exigindo que o operador económico preste 
informações complementares, no sentido 
de explicar os preços e os custos da 
proposta.

Or. en

Alteração 117
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade contratante deve verificar a 
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informação prestada pelo proponente e é 
obrigada a excluir a proposta se o 
resultado da investigação sobre a proposta 
anormalmente baixa não justificar o 
baixo nível de preços ou custos 
envolvidos.

Or. en

Alteração 118
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 8

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º Suprimido
Investigação sobre o acesso dos 
operadores económicos, bens e serviços 
da UE aos mercados de contratos públicos 
de países terceiros
1. Se considerar ser do interesse da União 
Europeia, a pedido das partes 
interessadas, de um Estado-Membro, ou 
por sua própria iniciativa, a Comissão 
pode, a qualquer momento, realizar uma 
investigação externa às práticas restritivas 
de adjudicação de contratos aplicadas por 
um país terceiro.
Em especial, a Comissão deve ter em 
conta a aprovação ou não de um certo 
número de intenções de exclusões em 
conformidade com o artigo 6.º, n.º 3, do 
presente regulamento.
Na sequência do início da investigação, a 
Comissão publicará um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia, convidando as 
partes interessadas e os Estados-Membros 
a prestarem-lhe todas as informações 
pertinentes, num prazo fixado para o 
efeito.
2. A investigação referida no n.º 1 
realiza-se com base nos critérios 
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estabelecidos no artigo 6º.
3. A avaliação da Comissão para 
determinar se o país terceiro em causa 
mantém medidas restritivas no domínio da 
adjudicação de contratos públicos, deve 
efetuar-se com base nas informações 
fornecidas pelas partes interessadas e 
pelos Estados-Membros e/ou nos dados 
recolhidos pela Comissão durante a 
investigação, devendo estar concluída 
nove meses após o seu início. Em casos 
devidamente justificados, este prazo pode 
ser prorrogado por três meses.
4. Se, na sequência da investigação 
externa sobre os contratos públicos, a 
Comissão concluir que o país terceiro em 
causa não mantém essas alegadas 
práticas restritivas, deve adotar uma 
decisão de encerramento da investigação. 
Os referidos atos executórios são adotados 
em conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

O presente artigo diz respeito à investigação necessária antes de um encerramento 
centralizado, abrangido pelo artigo 10.º, que deve igualmente ser suprimido em 
conformidade por se revelar supérfluo.

Alteração 119
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Na sequência do início da investigação, a 
Comissão publicará um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia, convidando as 
partes interessadas e os Estados-Membros 
a prestarem-lhe todas as informações 
pertinentes, num prazo fixado para o 

Na sequência do início da investigação, a 
Comissão publicará um aviso no Jornal 
Oficial da União Europeia, convidando as 
partes interessadas e os Estados-Membros 
a prestarem-lhe todas as informações 
pertinentes, num período de três meses.
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efeito.

Or. en

Alteração 120
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A avaliação da Comissão para 
determinar se o país terceiro em causa 
mantém medidas restritivas no domínio da 
adjudicação de contratos públicos, deve 
efetuar-se com base nas informações 
fornecidas pelas partes interessadas e pelos 
Estados-Membros e/ou nos dados 
recolhidos pela Comissão durante a 
investigação, devendo estar concluída nove 
meses após o seu início. Em casos 
devidamente justificados, este prazo pode 
ser prorrogado por três meses.

3. A fim de determinar se o país terceiro 
em causa mantém medidas restritivas no 
domínio da adjudicação de contratos 
públicos, a Comissão deve efetuar uma 
avaliação com base nas informações 
fornecidas pelas partes interessadas e pelos 
Estados-Membros e/ou nos dados 
recolhidos pela Comissão durante a 
investigação, devendo a mesma estar 
concluída seis meses após o seu início. Em 
casos devidamente justificados, este prazo 
pode ser prorrogado por três meses.

Or. en

Alteração 121
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 9

Texto da Comissão Alteração

 [...] Suprimido

Or. en

Justificação

Caso o artigo 10.º seja suprimido, este procedimento de consulta é desnecessário.
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Alteração 122
Emma McClarkin

Proposta de regulamento
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Adoção de medidas que limitam o acesso 
de bens e serviços não abrangidos ao 
mercado de contratos públicos da UE
1. Se, no decurso de uma investigação nos 
termos do artigo 8.º, e na sequência do 
procedimento previsto no artigo 9º, se 
verificar que as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos, adotadas 
ou mantidas por um país terceiro, 
conduzirem a uma substancial falta de 
reciprocidade na abertura dos mercados 
entre a União Europeia e esse país, tal 
como referido no artigo 6º, a Comissão 
pode adotar atos executórios que limitem 
temporariamente o acesso de bens não 
abrangidos e de serviços originários do 
país em causa. Os referidos atos 
executórios são adotados em 
conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.
2. As medidas aprovadas nos termos do 
n.º 1 podem assumir uma das seguintes 
formas:
(a) Exclusão de propostas em que mais de 
50 % do valor total é constituído por bens 
ou serviços não abrangidos originários do 
país que adota ou mantém práticas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos; e/ou
(b) Uma penalidade de preço obrigatória 
aplicada à parte da proposta constituída 
por bens ou serviços não abrangidos 
originários do país que adota ou mantém 
práticas restritivas em matéria de 
contratos públicos.
3. As medidas adotadas nos termos do n.º 
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1 podem, em especial, limitar-se:
(a) aos contratos públicos mediante 
determinadas categorias de 
autoridades/entidades adjudicantes;
(b) aos contratos públicos de 
determinadas categorias de bens ou 
serviços;
(c) aos contratos públicos supra, ou 
dentro de determinados limiares.

Or. en

Justificação

Um encerramento centralizado exigiria que os Estados-Membros encerrassem os contratos
com fornecedores de países terceiros, o que se poderia traduzir em custos acrescidos para as 
autoridades adjudicantes: desvalorizando o princípio da melhor relação custo/eficácia. Não 
há indícios de que estes encerramentos fomentariam o acesso. Na realidade, existe o risco 
real de poderem conduzir a uma ação de retaliação. Esta situação terá igualmente um 
impacto negativo no mercado interno à semelhança do artigo 6.º e é suscetível de criar um 
ónus administrativo considerável para as autoridades adjudicantes.

Alteração 123
Morten Løkkegaard

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Se, no decurso de uma investigação nos 
termos do artigo 8.º, e na sequência do 
procedimento previsto no artigo 9.º, se 
verificar que as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos, adotadas ou 
mantidas por um país terceiro, conduzirem 
a uma substancial falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e esse país, tal como referido no 
artigo 6.º, a Comissão pode adotar atos 
executórios que limitem temporariamente o 
acesso de bens não abrangidos e de 
serviços originários do país em causa. Os 
referidos atos executórios são adotados em 
conformidade como o procedimento de 

1. Se, no decurso de uma investigação nos 
termos do artigo 8.º, e na sequência do 
procedimento previsto no artigo 9.º, se 
verificar que as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos, adotadas ou 
mantidas por um país terceiro, conduzirem 
a uma substancial falta de condições 
equitativas e na abertura dos mercados 
entre a União Europeia e esse país, tal 
como referido no artigo 6.º, a Comissão 
pode adotar atos executórios que limitem 
temporariamente o acesso de bens não 
abrangidos e de serviços originários do 
país em causa. Os referidos atos 
executórios são adotados em conformidade 
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exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2. como o procedimento de exame a que se 
refere o artigo 17.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 124
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 20 – título

Texto da Comissão Alteração

Revogações Relações com a Diretiva 2004/17/CE

Or. en

Alteração 125
Marc Tarabella

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São revogadas os artigos 58.º e 59.º da 
Diretiva 2004/17/CE a partir da data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento.

A partir da data de entrada em vigor do 
presente regulamento e de acordo com o 
artigo 15.º, a Comissão reserva-se o 
direito de revogar os artigos 58.º e 59.º da 
Diretiva 2004/17/CE por meio de atos 
delegados.

Or. en

Alteração 126
Philippe Juvin, Robert Rochefort, Frank Engel, Nora Berra, Constance Le Grip

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

São revogadas os artigos 58.º e 59.º da 
Diretiva 2004/17/CE a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

A Comissão deve examinar se os artigos 
58.º e 59.º da Diretiva 2004/17/CE devem 
ser mantidos. Tendo em conta as 
conclusões desta avaliação, a Comissão 
deve apresentar uma proposta legislativa 
que revoga os referidos artigos, a partir da 
data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. en

Justificação

Articles 58 and 59 of Directive 2004/17/EC (Utilities Directive) have been maintained by the 
European Parliament in the revised proposal for the Utilities Directive, given that the 
outcome of the negotiations on this Regulation is still unclear. To avoid any legal vacuum, 
there should not be an automatic repeal of those articles. The EC should be empowered to 
make an assessment to check whether if it is relevant to repeal those articles. Such decision 
will be taken depending on this assessment. A decision to repeal articles of another legislative 
text does not seem to be possible with the notion of delegated acts as defined in article 290 of 
the Treaty on the Functioning of the EU, as delegated acts should only refer to non-essential 
parts of a legislative text and concern modifications to be made on the legislative text being 
examined, not on another legislative text (cross-reference). The EP has to be associated with 
this decision. Therefore if legally speaking the use of delegated acts is not possible, the repeal 
of articles 58 and 59 should be made via a legislative proposal.

Alteração 127
Bernadette Vergnaud, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de regulamento
Artigo 20 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

São revogadas os artigos 58.º e 59.º da 
Diretiva 2004/17/CE a partir da data de 
entrada em vigor do presente regulamento.

Se alguma disposição do presente 
regulamento se sobrepor [os artigos 58.º e 
59.º da Diretiva 2004/17/CE] à 
adjudicação de um determinado contrato, 
a disposição do presente regulamento deve 
prevalecer e ser aplicável ao contrato em 
causa.

Or. en
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Justificação

O objetivo deste novo regulamento consiste em conferir a possibilidade de aplicar medidas de 
reciprocidade em caso de infrações recorrentes e não corrigidas de compromissos em 
matéria de acesso ao mercado. A Diretiva 2004/17/CE relativa aos processos de adjudicação 
de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais já prevê 
a adoção de tais medidas. A fim de garantir a consistência e eficiência, o novo regulamento 
deve apenas substituir as disposições existentes na diretiva relativa aos contratos públicos em 
caso de sobreposição.


