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I. OBJETIVOS GERAIS DO REGULAMENTO PROPOSTO

A UE não dispõe atualmente de um quadro legislativo horizontal para fazer cumprir os seus 
direitos ao abrigo da OMC e de outros acordos de comércio internacionais. Num contexto 
global em que é crescente o número de medidas de retaliação, o instrumento proposto é 
legitimamente concebido para fazer cumprir os direitos comerciais da UE, para consolidar a 
credibilidade da UE e, em última análise, para convencer os nossos parceiros comerciais a 
respeitarem as regras do jogo estabelecidas nos acordos de comércio. A presente proposta é 
também parte integrante da estratégia de abertura de novos mercados para a UE e alinha os 
procedimentos de tomada de decisão com o Tratado de Lisboa.

Este novo instrumento deve igualmente ser considerado no quadro das regras para a resolução 
de litígios multilaterais (OMC), regionais e bilaterais, que já preveem o direito de o país 
queixoso adotar a via do "último recurso", ou seja uma medida de retaliação defensiva 
temporária contra o país ofensor quando este incumpra a aplicação das regras estabelecidas 
por um órgão de resolução de litígios. Por conseguinte, não há aqui qualquer objetivo 
protecionista. 

O facto de o relator apoiar veementemente esta proposta não significa que a UE deva recorrer 
com maior frequência a medidas de reequilíbrio/contramedidas, mas irá certamente facilitar a 
sua eventual aplicação.  O relator considera que a retaliação deve ser sempre o último recurso, 
em linha com a aclamada citação de Pascal Lamy: "Proceda a consultas antes de legislar, 
negoceie antes de entrar em litígio, compense antes de retaliar - e cumpra sempre".

Nos últimos anos, foram poucos os casos em que a UE teve de recorrer a medidas de 
retaliação. No entanto, a existência de uma ameaça credível constitui um fator importante para 
assegurar uma solução positiva.  O prazo para a adoção de uma medida reveste-se da máxima 
importância. Na era pré-Lisboa, a UE seguia uma abordagem individual caso a caso para 
negociar medidas de retaliação contra um país terceiro, ao abrigo do Memorando de 
Entendimento sobre a Resolução de Litígios da OMC (MERL), ou de reequilíbrio, no âmbito 
do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda. Esta abordagem assumiu a forma de 
regulamentos, adotados pelo Conselho. Na ausência de um quadro horizontal, cada decisão 
teria, atualmente, de ser adotada de acordo com o processo legislativo ordinário, o que em 
média demora entre 15 e 31 meses. 

Embora as possibilidades de reforço da presente proposta, no que respeita ao seu âmbito de 
aplicação, às possíveis contramedidas e ao envolvimento do Parlamento, devam ser 
profundamente exploradas, é muito importante que a UE disponha deste instrumento 
horizontal o mais rapidamente possível.

II. ÂMBITO DE APLICAÇÃO DO REGULAMENTO 

A proposta estabelece regras e procedimentos destinados a assegurar o exercício efetivo dos 
direitos da UE de suspender ou retirar concessões ou outras obrigações ao abrigo de acordos 
de comércio internacionais (artigo 1.º). Abrange quatro tipos de situações (artigo 3.º): 
- medidas de retaliação no seguimento da resolução de litígios comerciais a nível da OMC 
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(artigo 22.º do MERL da OMC); 
- medidas de retaliação no seguimento da resolução de litígios comerciais ao abrigo de outros 
acordos internacionais; 
- medidas de reequilíbrio, quando um país terceiro aplique uma medida de salvaguarda sem 
medidas de reequilíbrio adequadas (artigo 8.º do Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda, da 
OMC);
- medidas de reequilíbrio em casos em que um país terceiro altere as concessões pautais ao 
abrigo do artigo XXVIII do GATT sem conceder uma compensação satisfatória.

III. TIPOS DE MEDIDAS DE POLÍTICA COMERCIAL PROPOSTAS

No artigo 5.º, estão previstos três tipos de contramedidas: 
1 - a suspensão das concessões pautais e a instituição de novos direitos aduaneiros; 
2 - a introdução ou o aumento de restrições quantitativas às importações ou exportações de 
mercadorias; 
3 - a suspensão de concessões no domínio dos contratos públicos. 

A proposta só permitiria à UE adotar contramedidas depois de devidamente autorizada por um 
órgão de resolução de litígios internacional, regional ou bilateral. Todavia, tal não impede a 
UE de escolher a contramedida que considera mais adequada para fazer cumprir eficazmente 
os seus direitos, nomeadamente que setor ou acordo do país terceiro será visado pela 
contramedida. 

As circunstâncias em que pode ser autorizada uma retaliação cruzada são expostas no artigo 
22.º, n.º 3, do MERL. A expressão "retaliação cruzada" não é utilizada no texto, mas é uma 
forma abreviada de descrever uma situação em que o país queixoso retalia através de um setor 
ou acordo que não foi violado pelo país defensor. O artigo 8.º do Acordo sobre as Medidas de 
Salvaguarda prevê o mesmo mecanismo.

A. Serviços e DPI

O regulamento proposto estabelece um leque de contramedidas de política comercial que, de 
acordo com o artigo 5.º, estão limitadas às mercadorias e aos contratos públicos.  

De facto, os serviços - que não sejam contratos públicos - e os DPI estão excluídos dos 
mecanismos de execução comercial. Se a UE necessitasse de utilizar contramedidas nestes 
domínios, respetivamente no quadro do GATS (Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços 
da OMC) e do TRIPS (Acordo sobre os Aspetos dos Direitos de Propriedade Intelectual 
relacionados com o Comércio), tal teria de ser feito "através de outros procedimentos", sob a 
forma de demorados regulamentos ad hoc.  

A Comissão justifica-se com a falta de competências específicas no que respeita à aplicação 
de medidas de cumprimento no domínio dos serviços e dos DPI, o que poderia levantar 
questões complexas a nível técnico e legal.  

Embora as regras da OMC permitam a retaliação cruzada, uma retaliação que incida 
meramente sobre as mercadorias nem sempre é exequível ou eficaz. Ainda que não exista na 
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UE uma regulamentação horizontal de mercado em matéria de serviços, o direito da UE 
permitiria a apreciação de contramedidas em vários setores.  Antes de excluir a possibilidade 
de incluir medidas no domínio dos serviços como meio de assegurar a aplicação das regras, há 
que analisar as suas implicações práticas e saber se há ou não interesse por parte dos setores 
em que tal seja feito.  A crescente importância dos serviços nos ACL regionais e bilaterais 
reforça ainda mais o argumento de que se deve considerar, pelo menos, a inclusão dos 
serviços.

No que respeita à retaliação cruzada que envolve direitos de propriedade individual, os 
obstáculos são mais numerosos. Em primeiro lugar, existem dificuldades inerentes ao sistema 
jurídico da UE. Em segundo lugar, o recurso a contramedidas no domínio dos DPI pode 
conduzir a questões delicadas no que se refere às obrigações a que estão sujeitos os 
Estados-Membros no âmbito do direito internacional e colocar outros problemas de ordem 
prática. 

As regras da OMC autorizam a suspensão de direitos e obrigações ao abrigo do TRIPS, em 
resposta a litígios comerciais apresentados à OMC. Todavia, embora em alguns casos a 
suspensão de DPI já tenha sido autorizada por um órgão de resolução de litígios, nunca se 
concretizou realmente. 

B. Contratos públicos

É absolutamente crucial distinguir o presente projeto de regulamento dos debates sobre a 
reciprocidade em torno do projeto de regulamento relativo à reciprocidade do acesso a 
contratos públicos. A atual proposta diz respeito ao exercício dos direitos de que a UE já 
dispõe.

Embora o texto não seja muito claro, a presente proposta prevê a adoção de medidas em 
matéria de contratos púbicos não apenas no quadro do Acordo sobre Contratos Públicos 
(ACP), mas também noutras circunstâncias, nomeadamente quando um parceiro ACL não 
respeita as suas obrigações no que respeita aos contratos públicos ACL. Tal poderia ser 
reformulado de modo mais abrangente.

O ACP já é aplicável às regras do MERL da OMC e autoriza as suas partes a acionar 
contramedidas quando confrontadas com ações ilegais. O ACP tem a particularidade de 
rejeitar a retaliação cruzada, o que significa que as únicas contramedidas possíveis em caso de 
violação do ACP são as restrições de contratos públicos. Neste aspeto, contrasta com o GATS 
e com o TRIPS, que não excluem a retaliação cruzada, embora determinem regras a respeitar. 

O número de compromissos na área dos contratos públicos está a aumentar devido à revisão 
do ACP e à inclusão de capítulos relativos aos contratos públicos e de capítulos em matéria de 
resolução de litígios muito completos. Se no passado, os litígios bilaterais eram raramente 
uma opção, no futuro é de prever que surjam processos de resolução de litígios ao abrigo do 
ACL, pelo que a UE necessita de estar preparada.

Após cerca de cinquenta anos de política comercial comum, não podemos dizer aos nossos 
cidadãos que a UE negoceia os nossos acordos comerciais, mas é incapaz de os fazer cumprir 
com mecanismos adequados.  
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IV. RECOLHA DE INFORMAÇÕES 

Os conceitos de "interesse (geral)" e de "interesse económico" da UE são referidos em vários 
pontos da proposta. A Comissão justifica esta formulação remetendo para formulações 
correspondentes, em particular na legislação da OMC.

O artigo 9.º refere que a Comissão irá procurar obter informações e opiniões sobre os 
interesses económicos da União em produtos ou setores específicos, no âmbito da aplicação 
do presente regulamento. Dada a importância, para os operadores económicos da UE, da 
escolha da contramedida e do setor ou acordo com o país terceiro visado, é importante incluir 
mais pormenores no processo de recolha de informação, a fim de permitir que a Comissão 
tenha em conta todos os aspetos e informações e defina, de forma abrangente, o interesse 
geral e económico da UE, incluindo a componente social e ambiental. 

V. MAIOR ENVOLVIMENTO DO PARLAMENTO 

No que respeita ao envolvimento do PE nos procedimentos, a presente proposta não é muito 
exaustiva. Deverá ser avaliado, tendo em conta:
- o artigo 11.º, "Direitos de controlo do Parlamento Europeu", do Regulamento n.º 182/2011 
que estabelece as regras e os princípios gerais relativos aos mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das competências de execução pela Comissão;
- o Acordo-quadro relativo à circulação limitada de documentos comerciais;
- o artigo 88.º do Regimento do PE. 

Qualquer decisão da Comissão no sentido de adotar contramedidas de política comercial terá 
vastas consequências, não apenas em termos económicos, mas também em termos de políticas 
gerais. A questão do envolvimento do Parlamento em todas as fases do processo e a 
necessidade de transparência devem ser cuidadosamente avaliadas.  

- Deverá ser considerado um controlo ad hoc/processo de consulta adicional em diferentes 
fases do procedimento, nomeadamente quando é imposto a um membro da OMC um prazo 
para observar as regras da OMC e imediatamente após a expiração desse prazo?
- De que forma poderá o Parlamento ser informado atempadamente, de preferência antes da 
tomada de decisão? 
- Que mecanismo será utilizado para permitir que o Parlamento se pronuncie relativamente a 
essas ações? 
- Como poderá ser assegurada a confidencialidade no que respeita a estas informações 
sensíveis? 
- Deverão os pedidos de consulta/informação do Parlamento ser inseridos no próprio 
regulamento (considerandos, artigos) ou num documento de acompanhamento (declaração)?  


