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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Objetivo da proposta

Em março de 2012, a Comissão Europeia adotou a presente proposta de regulamento, que 
constitui uma primeira tentativa para o estabelecimento de uma política externa global da 
União Europeia em matéria de contratos públicos. 

De um ponto de vista jurídico, o principal objetivo da proposta é reforçar o peso da União 
Europeia nas negociações comerciais internacionais, na perspetiva de oferecer aos operadores 
económicos europeus as melhores oportunidades de acesso ao mercado dos contratos públicos 
dos países terceiros. Em termos políticos, representa uma oportunidade única para a União 
Europeia vincar a sua determinação de garantir a igualdade de tratamento e, 
consequentemente, a igualdade de condições numa área em que os seus interesses são mais 
fortes e mais diversificados do que em qualquer outro setor no atual panorama comercial 
mundial. 

Esta mensagem adquire uma importância particular, especialmente num contexto de crise 
económica em que a União Europeia tem vindo continuamente a resistir à tomada de medidas 
protecionistas, bem como a recusar um retrocesso nos seus compromissos internacionais. Em 
coerência com essa abordagem, o conteúdo da proposta é óbvio: a UE está efetivamente a 
enfrentar uma cada vez maior e mais apertada concorrência - por vezes desleal - dos seus 
parceiros comerciais. Em vez de fechar o seu mercado de contratos públicos aos operadores 
estrangeiros, a União apela à igualdade de oportunidades de acesso ao mercado externo para 
os seus próprios operadores e mercadorias. 

A proposta de regulamento prevê uma série de mecanismos, incluindo consultas com o 
Estado-Membro interessado, capazes de solucionar os problemas de práticas restritivas a nível 
dos contratos. Só quando o problema não puder ser solucionado por esses mecanismos, se 
recorrerá às medidas restritivas previstas na proposta.

Aspetos relativos ao mercado interno

Até agora, as entidades adjudicantes não têm disposto de um quadro claro que lhes permita 
pôr em prática os compromissos internacionais da União Europeia no domínio dos contratos 
públicos. Esta proposta vai alterar as abordagens divergentes seguidas pelos diferentes 
Estados-Membros, que decidiam de forma isolada impedir o acesso de bens e serviços de 
países terceiros ao mercado nacional de contratos públicos. Através do abandono desta 
abordagem dispersa, o sistema centralizado vai garantir um tratamento uniforme de bens e 
serviços de países terceiros.

Foram conferidas à comissão IMCO competências reduzidas para a elaboração do presente 
regulamento. Consequentemente, este parecer circunscreve-se a disposições que, na sua 
maioria, não são substanciais.

Designadamente, os artigos que são da competência exclusiva da comissão IMCO são os 
seguintes:



PE510.696v01-00 4/11 PA\935586PT.doc

PT

Artigo 6.º, n.º 7 - Conferir às autoridades/entidades adjudicantes poderes para excluir 
propostas que incluam bens e serviços não abrangidos: publicação das propostas excluídas e 
estabelecimento de formulários normalizados para os anúncios de adjudicação de contratos.

Artigo 17.º, n.º 3 - Procedimento de comité: - Competência do Comité Consultivo nos termos 
da Decisão do Conselho 71/306/CEE. 

Artigo 20.º - Revogações: são revogados os artigos 58.º e 59.º da Diretiva 2004/17/CE. 

Os artigos relativamente aos quais a comissão IMCO dispõe de competências partilhadas com 
a comissão INTA são os seguintes:

Artigo 2.º: Definições
Artigo 7.º: Propostas anormalmente baixas
Artigo 17.º, n.º 1: Comitologia
Artigo 18.º: Confidencialidade
Artigo 19.º: Apresentação de relatórios

Posição do relator

O relator propõe, nomeadamente, uma série de alterações relativas às definições constantes do 
artigo 2.º. Estas alterações visam conciliar as definições da proposta com as definições que 
foram acordadas pela comissão IMCO na sua posição prévia às negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos (A7-0007/2013).

Além disso, o relator propõe que seja introduzida uma maior clareza e segurança jurídica no 
artigo 7.º, n º 1, bem como no correspondente considerando 19, quanto à possibilidade de 
outros proponentes fornecerem informações adicionais no caso de uma presumível aceitação 
de uma proposta anormalmente baixa. 

Por fim, o relator recomenda que o prazo para a elaboração obrigatória de um primeiro 
relatório pela Comissão seja fixado tendo como referência a data de entrada em vigor do 
presente regulamento, em vez de, tal como previsto na proposta da Comissão, se indicar uma 
data precisa (1 de janeiro de 2017), que poderá ser demasiado precoce ou tardia.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores insta a Comissão do 
Comércio Internacional, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:
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Alteração 1
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
salvaguardar os seus valores, interesses 
fundamentais, segurança, independência 
e integridade e de incentivar a integração 
de todos os países na economia mundial, 
inclusivamente através da eliminação 
progressiva dos obstáculos ao comércio 
internacional.

Or. en

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) À luz da política geral da União 
Europeia no que respeita aos países menos 
desenvolvidos, tal como previsto, 
nomeadamente, no Regulamento (CE) n.º 
732/2008 do Conselho, de 22 de julho de 
2008, que aplica um sistema de 
preferências pautais generalizadas a partir 
de 1 de janeiro de 2009, é conveniente 
assimilar os bens e serviços destes países 
aos bens e serviços da União Europeia.

(26) À luz da política geral da União 
Europeia no que respeita aos países menos 
desenvolvidos, tal como previsto, 
nomeadamente, no Regulamento (CE) n.º 
732/2008 do Conselho, de 22 de julho de 
2008, que aplica um sistema de 
preferências pautais generalizadas a partir 
de 1 de janeiro de 2009, é conveniente 
assimilar os bens e serviços destes países 
aos bens e serviços da União Europeia, a 
fim de oferecer as oportunidades 
económicas necessárias para uma melhor 
integração dos seus mercados na 
economia mundial.

Or. en
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Alteração 3
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) «fornecedor», uma pessoa singular ou 
coletiva que oferece mercadorias no 
mercado;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva ou uma 
entidade adjudicante ou agrupamento 
dessas pessoas e/ou entidades que oferece 
a execução de empreitadas e/ou obras, 
fornece produtos ou presta serviços no 
mercado;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «prestador de serviços», uma pessoa 
singular ou coletiva que oferece a 

Suprimido
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execução de empreitadas de obras, 
trabalhos ou serviços no mercado;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) "proponente", um operador 
económico que apresenta uma proposta;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) «operador económico», 
simultaneamente, fornecedor e prestador 
de serviços;

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.
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Alteração 8
Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) «proponente», o operador económico 
que apresenta uma proposta.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição da comissão nas negociações sobre a diretiva relativa aos 
contratos públicos.

Alteração 9
Proposta de regulamento
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A origem de um serviço é determinada 
com base na origem da pessoa singular ou 
coletiva que o presta. A origem do
prestador de serviços é considerada:

A origem de um serviço é determinada 
com base na origem da pessoa singular ou 
coletiva que o presta. A origem do
operador económico que presta o serviço
é considerada:

Or. en

Justificação

Esta alteração decorre das alterações introduzidas no artigo 2.º (Definições).

Alteração 10
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. ° da Diretiva 

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,
incluindo os motivos da exclusão, em 
conformidade com o artigo 35.º da Diretiva 
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2004/17/CE, ou o artigo 27º 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.

2004/18/CE, o artigo 42. ° da Diretiva 
2004/17/CE, ou o artigo 27º 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.

Or. en

Alteração 11
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. ° da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do artigo 
79. ° 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.

Se, após depois ter analisado as 
explicações do proponente, a 
autoridade/entidade adjudicante tenciona, 
nos termos do artigo 69. ° da Diretiva 
relativa aos contratos públicos ou do artigo 
79. ° 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 oferecidos 
pelo proponente em causa.

Após ter sido informado pela 
autoridade/entidade adjudicante da sua 
intenção de aceitar uma proposta 
anormalmente baixa, os outros 
proponentes têm a possibilidade de 
fornecer informações relevantes à 
autoridade/entidade adjudicante dentro de 
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um período razoável de tempo, a fim de 
que esta possa tomar uma decisão sobre a 
admissibilidade da proposta, com pleno 
conhecimento de potenciais fatores 
suscetíveis de ter influência sobre a 
avaliação do caráter anormalmente baixo 
dos preços ou custos envolvidos. 

Or. en

Justificação

Deve ser clarificado no artigo que os outros proponentes a quem foi comunicada a intenção 
da autoridade/entidade adjudicante de aceitar uma proposta anormalmente baixa têm a 
possibilidade de fornecer mais informações para garantir que a decisão de aceitação é feita 
com base em informações o mais completas possível.

Alteração 12
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão e os Estados-Membros, 
bem como os respetivos funcionários, não 
divulgam as informações de caráter 
confidencial recebidas ao abrigo do 
presente regulamento ou fornecidas a 
título confidencial, salvo autorização 
expressa da parte que as forneceu.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este número é substituído pelo novo n.º 4-A do artigo 18.º (novo).

Alteração 13
Proposta de regulamento
Artigo 18 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. As informações recebidas ao abrigo 
do presente regulamento e declaradas por 
quem as comunica como sendo de caráter 
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confidencial, não poderão, em 
circunstância alguma, ser divulgadas, 
salvo autorização expressa da parte que 
as forneceu. 

Or. en

Alteração 14
Proposta de regulamento
Artigo 19 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

 Até 1 de janeiro de 2017 e, pelo menos, de 
três em três anos a contar da data de 
entrada em vigor do presente regulamento, 
a Comissão deve apresentar um relatório 
ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
sobre a aplicação do presente regulamento 
e os progressos realizados nas negociações 
internacionais sobre o acesso dos 
operadores económicos da UE aos 
processos de adjudicação de contratos 
públicos em países terceiros, realizadas ao 
abrigo do presente regulamento. Para o 
efeito, a pedido da Comissão, os 
Estados-Membros devem fornecer-lhe as 
informações adequadas.

Um ano após a entrada em vigor do 
presente regulamento e, posteriormente,
pelo menos, de três em três anos a contar 
da data de entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão deve apresentar 
um relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a aplicação do presente 
regulamento e os progressos realizados nas 
negociações internacionais sobre o acesso 
dos operadores económicos da UE aos 
processos de adjudicação de contratos 
públicos em países terceiros, realizadas ao 
abrigo do presente regulamento. Para o 
efeito, a pedido da Comissão, os Estados-
Membros devem fornecer-lhe as 
informações adequadas.

Or. en


