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Contexto da proposta

Em 21 de  Março de 2012, a Comissão Europeia aprovou a presente proposta de regulamento. 
A Comissão visa com esta proposta melhorar o acesso das empresas europeias aos mercados 
de contratos públicos dos países terceiros. No que respeita aos demais antecedentes do 
regulamento, remete-se para a exposição de motivos da proposta da Comissão (COM 
(2012)0124)1.

Paralelamente à presente proposta, a Comissão da UE procura melhorar, segundo as suas 
próprias declarações, o acesso ao mercado, mercê de melhorias no âmbito da OMC e do ACP.

Algumas das questões levantadas nas últimas semanas:

1. Qual o real grau de abertura dos mercados de contratos públicos da UE 
comparativamente aos nossos parceiros comerciais?
No entender do relator, nem a Comissão, nem a presente avaliação de impacto dão a 
esta pergunta uma resposta suficiente. Nem a audição permitiu avaliar este ponto de 
forma concludente. Assim, após consulta dos coordenadores e dos relatores-sombra, o 
relator requereu ao Comité de Avaliação de Impacto que voltasse, designadamente, a 
examinar esta questão. A apresentação desta nova avaliação de impacto está prevista 
para Junho, altura em que, sendo o caso, será integrado no projeto de relatório.

2. Há hoje qualquer possibilidade de excluir dos mercados de contratos públicos 
fornecedores de determinados produtos e serviços?
A par dos artigos 58.º e 59.º da Diretiva 2004/17/CE, muitos são os Estados-Membros 
que têm disposições nacionais e regionais. A fim de prevenir uma distorção do 
mercado interno e de, simultaneamente, garantir que uma política comercial comum da 
UE tenha um efeito de alavancagem eficaz, é entender do relator que essas disposições 
devem ser revogadas, logo que o regulamento em apreço entre em vigor.
Proposta: Incorporar a ideia do Considerando 18 nos artigos subsequentes.

3. Contribuirá este instrumento de facto para a abertura do mercado ou tratar-se-á 
de protecionismo?
No entender do relator, nem a avaliação de impacto da Comissão, nem os debates em 
comissão, nem a audição, nem as diferentes discussões propiciaram uma resposta 
fundamentada a esta pergunta. Esta a razão por que seria questionável rejeitar 
globalmente o instrumento em causa. Embora na introdução ao projeto de 
regulamento, a Comissão anuncie uma cláusula de revisão, esta não consta do texto. 
Uma cláusula de revisão tornaria possível examinar os efeitos deste instrumento após a 
sua adoção e revê-lo em conformidade.
Proposta: A par das obrigações de informação previstas no artigo 19.º, incorporar 
uma cláusula de revisão, em virtude da qual, com a apresentação do segundo relatório, 
a Comissão apresente um projeto de regulamento alterado ou justifique por que motivo 
não é necessária qualquer modificação. Caso a Comissão não cumpra esta obrigação, o 
presente regulamento será revogado no final do segundo ano civil a contar da data de 

                                               
1http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com(2012)0124_/com_com(2012)01
24_de.pdf (pp. 1-11)
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apresentação do segundo relatório.

4. Como garantir que não prejudicamos os países em desenvolvimento?
Em diferentes discussões com colegas e Organizações Não Governamentais, foi 
mencionado o risco de que, com esta regulamentação, os países em desenvolvimento 
fossem praticamente tratados como „riscos colaterais“, porquanto, dada a sua situação 
económica, alguns países em desenvolvimento ainda não estão em condições de abrir 
os seus mercados.
Proposta: Em complemento dos países propostos pela Comissão (países menos 
desenvolvidos, PMD), contra os quais não se pode, nos termos do artigo 4.º, segundo 
parágrafo, qualquer medida, o relator propõe uma maior diversificação com base no 
critério do artigo 40º, n.º 1, ponto 1, do novo regulamento relativo ao Sistema de 
Preferências Generalizadas (N.º 978/2012).

5. Produz o artigo 6.º um verdadeiro efeito de alavancagem para as negociações 
internacionais em matéria comercial?
Nos últimos meses, a maioria das críticas incidiu neste artigo, a saber: 
- Este artigo tem de facto um efeito de alavancagem?
- Como proceder caso algumas entidades adjudicantes pretendam excluir 

determinados prestadores e outras o não pretendam?
- A bem da coerência, não deveria a autorização de um comité pela Comissão nos 

termos do artigo 6.º conduzir automaticamente a lançar um procedimento nos 
termos dos artigos 8.º e 10.º?

- Deve a entidade adjudicante mencionar sempre obrigatoriamente no anúncio de 
concurso a possível aplicação do artigo?

- Este artigo encerra o perigo de conduzir a uma maior burocratização do processo 
de adjudicação?

Proposta: Manter o artigo, mas garantir que a sua aplicação não conduza à 
fragmentação do mercado interno, mas, antes, à efetiva aplicação da política comercial 
da UE e a produzir um efeito de alavancagem (leverage): as entidades adjudicantes 
podem, deste modo, invocar o artigo quando tenha sido lançado um procedimento ao 
abrigo dos artigos 8.º e 10.º. 

6. Como proceder, caso as entidades adjudicantes pretendam recorrer à derrogação 
prevista no artigo 13.º?
Em princípio, o relator considera oportuno criar regulamentação especial em 
conformidade com o artigo 13.º. As entidades adjudicantes não devem, porém, poder 
recorrer à referida derrogação para evitar a aplicação do presente regulamento: cumpre 
garantir uma política comercial comum e um eficaz efeito de alavancagem.
Proposta: Incorporar um mecanismo, através do qual a Comissão possa proibir uma 
autoridade adjudicante de recorrer à derrogação.

7. Que margem de manobra deve ser conferida à Comissão no respeitante a atos 
delegados?
Por proposta do relator e após consulta dos relatores-sombra dos coordenadores, 
decidiu-se solicitar ao Serviço Jurídico do Parlamento um parecer designadamente 
sobre esta temática. Esse parecer é aguardado nas próximas semanas.
Proposta: Sendo o caso, alterar a proposta da Comissão com base nas propostas do 
Serviço Jurídico do PE.


