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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços técnicos 
visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de 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
(COM(2012)0124 – C7-0084/2012 – 2012/0060(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2012)0124),

– Tendo em conta os artigos 294.º, n.º 2, e 207.º do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe foi apresentada pela Comissão 
(C7-0084/2012),

– Tendo em conta o artigo 294.º, n.º 3, do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Comércio Internacional e os pareceres da 
Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, da Comissão do 
Desenvolvimento, da Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais e da Comissão dos 
Assuntos Jurídicos (A7-0000/2013),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega a sua/o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

Alteração 1

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 

(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 
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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 
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.

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 
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. A 
determinação da origem de um serviço 
deve ser efetuada em conformidade com 
os princípios do Acordo Geral sobre o 
Comércio de Serviços (GATS) da OMC. 
As disposições que determinam as regras 
de origem aplicáveis aos serviços devem 
evitar que as restrições de acesso ao 
mercado de contratos públicos da UE 
sejam contornadas através da criação de 
empresas de fachada. As orientações 
referidas no considerando 9 devem cobrir a 
aplicação, na prática, das regras de origem.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração salientar a importância de prevenir que as restrições 
de acesso ao mercado sejam contornadas por meio de empresas de fachada (particularmente 
em relação ao artigo 3.º).
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Alteração 2

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 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. A presente disposição não 
se aplica aos processos de adjudicação de 
contratos de bens e serviços com origem 
nos países do Espaço Económico Europeu 
de acordo com as regras de origem 
pertinentes, nem aos contratos de bens e 
serviços com origem em países que 
beneficiem da iniciativa «Tudo menos 
Armas», incluídos na lista do anexo IV do 
Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
apliquem um sistema de preferências 
pautais generalizadas, nem ainda aos 
bens e serviços com origem em países em 
desenvolvimento considerados vulneráveis 
devido a uma integração insuficiente no 
sistema comercial internacional, tal como 
definidos no anexo VII do Regulamento 
(UE) n.º 978/2012 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, que apliquem um 
sistema de preferências pautais 
generalizadas.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração esclarecer quais os países terceiros excluídos do 
âmbito de aplicação do presente regulamento.
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Alteração 3

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 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.

(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 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 e a 
Comissão abre uma investigação 
relativamente ao acesso dos operadores 
económicos, dos bens e dos serviços da 
UE ao mercado de contratos públicos do 
país terceiro em questão. 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.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração estabelecer uma ligação mais estreita entre os 
procedimentos previstos no artigo 6.º e no artigo 8.º.
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Alteração 4

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 
estabelecidas sob os auspícios da 
Organização Mundial do Comércio.

(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. 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 
estabelecidas sob os auspícios da 
Organização Mundial do Comércio.

Or. en

Justificação

Harmonização com as disposições, com vista a estabelecer uma ligação mais estreita entre os 
procedimentos previstos no artigo 6.º e no artigo 8.º.
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Alteração 5

Proposta de regulamento
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Se a concertação com o país em causa 
não melhorar substancialmente as 
condições de acesso dos operadores 
económicos, bens e serviços da UE, a 
Comissão deve tomar as medidas 
restritivas adequadas.

(22) Se a concertação com o país em causa 
não melhorar substancialmente as 
condições de acesso dos operadores 
económicos, bens e serviços da UE num 
prazo razoável ou se as medidas de 
reparação/correção adotadas pelo país 
terceiro não forem consideradas 
satisfatórias, a Comissão deve tomar as 
medidas restritivas adequadas.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração evitar um processo interminável de consultas 
(alinhando o considerando com a supressão do artigo 9.º, n.º 3, parágrafo 3).

Alteração 6

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 

(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 
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medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às 
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos.

medidas a impor não devem ser 
desproporcionadas em relação às 
correspondentes práticas restritivas em 
matéria de contratos públicos e devem ser 
aplicadas durante um período máximo de 
cinco anos.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração limitar a cinco anos a exclusão obrigatória de certos 
bens e serviços de países terceiros.

Alteração 7

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 do objetivo político geral da 
União Europeia de apoiar o crescimento 
económico dos países em desenvolvimento 
e a sua integração na cadeia de valor 
global, que está na base do 
estabelecimento de um sistema de 
preferências generalizadas nos termos do 
Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
afigura-se adequada a assimilação de 
bens e serviços dos países menos 
desenvolvidos que beneficiem da 
iniciativa «Tudo menos armas», assim 
como dos bens e serviços de países em 
desenvolvimento considerados vulneráveis 
devido à falta de diversificação e a uma 
integração insuficiente no sistema 
comercial internacional, tal como 
definidos nos anexos IV e VII do 
Regulamento (UE) n.º 978/2012 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, que 
apliquem um sistema de preferências 
pautais generalizadas aos bens e serviços 
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da União Europeia.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração excluir os PMD e os potenciais países beneficiários do 
SPG+ do âmbito de aplicação do presente regulamento.

Alteração 8

Proposta de regulamento
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A Comissão apresentará, pelo menos, 
de três em três anos, um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento.

(30) A Comissão apresentará, pelo menos, 
de três em três anos, um relatório sobre a 
aplicação do presente regulamento. No seu 
relatório, a Comissão deve avaliar o 
funcionamento do regulamento, assim 
como os progressos registados em termos 
de reciprocidade na abertura dos 
mercados de contratos públicos. 
Juntamente com o segundo relatório 
sobre a aplicação do presente 
regulamento, a apresentar no prazo 
máximo de seis anos após a entrada em 
vigor do mesmo, a Comissão deve 
apresentar uma proposta de revisão do 
regulamento ou expor as razões pelas 
quais, em seu entender, não são 
necessárias quaisquer alterações. No caso 
de a Comissão não apresentar qualquer 
proposta de revisão nem expor as razões 
pelas quais não são necessárias quaisquer 
alterações ao presente regulamento, o 
presente regulamento deve ser revogado.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração introduzir uma cláusula de revisão.
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Alteração 9

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. Os Estados-Membros ou as 
respetivas autoridades/entidades 
adjudicantes só devem restringir o acesso 
de bens ou serviços de países terceiros aos 
seus processos de adjudicação de 
contratos recorrendo às medidas previstas 
no presente regulamento.

Or. en

Alteração 10

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;

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

Or. en
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Justificação

Alinhamento com a posição do Parlamento Europeu nas negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos.

Alteração 11

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

(b) «proponente», um operador 
económico que tenha apresentado uma 
proposta;

Or. en

Justificação

Alinhamento com a posição do Parlamento Europeu nas negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos.

Alteração 12

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 do Parlamento Europeu nas negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos.
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Alteração 13

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 do Parlamento Europeu nas negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos.

Alteração 14

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 
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.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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Alteração 15

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

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Presume-se que existe uma 
«substancial 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. Nesses casos, a 
Comissão deve analisar até que ponto a 
legislação sobre contratos públicos do 
país em questão assegura a transparência, 
em conformidade com as normas 
internacionais em matéria de contratos 
públicos, e previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
serviços e operadores económicos da 
União, bem como 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 UE.

Or. en

Alteração 16

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 é determinada em 
conformidade com o Regulamento (UE) 
n.º xxxx/yyyy do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de …, que estabelece o Código 
Aduaneiro da União1x.

__________________ __________________
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18 JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.
1x 2012/0027(COD)

Or. en

Justificação

O Regulamento 2012/0027(COD) que estabelece o Código Aduaneiro da União 
(reformulação) está neste momento a ser finalizado e irá revogar e substituir o Regulamento 
(CE) n.º 450/2008 (Código Aduaneiro Modernizado), assim como o Regulamento (CE) 
n.º 2913/1992. Deverá ser votado em plenário em setembro e entrar em vigor a 1 de 
novembro de 2013.

Alteração 17

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

Alinhamento com a posição do Parlamento Europeu nas negociações sobre a diretiva 
relativa aos contratos públicos.

Alteração 18

Proposta de regulamento
Artigo 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os bens ou serviços originários dos países 
menos desenvolvidos constantes do 
anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 732/2008 devem ser considerados bens 

Os bens ou serviços originários dos países 
menos desenvolvidos constantes do 
anexo IV do Regulamento (UE) 
n.º 978/2012 ou de países em 
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e serviços abrangidos. desenvolvimento considerados vulneráveis 
devido à falta de diversificação e a uma 
integração insuficiente no sistema 
comercial internacional, tal como 
definidos no anexo VII do Regulamento 
(UE) n.º 978/2012, devem ser 
considerados bens e serviços abrangidos.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração excluir os PMD e os potenciais países beneficiários do 
SPG+ do âmbito de aplicação do regulamento.

Alteração 19

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. Ao iniciar uma investigação externa no 
domínio dos contratos públicos nos 
termos do artigo 8.º, a Comissão deve, a 
pedido das autoridades/entidades 
adjudicantes e depois de o aviso de início 
ter sido publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia, determinar 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.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração estabelecer uma ligação mais estreita entre os 
procedimentos previstos no artigo 6.º e no artigo 8.º.
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Alteração 20

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 4 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se adequado, qualquer outra 
informação considerada útil pela 
Comissão.

Or. en

Alteração 21

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.

Essas informações devem ser fornecidas no 
prazo de oito dias de calendário, a contar 
do primeiro dia de calendário 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.

Or. en

Justificação

O relator pretende estabelecer o emprego sistemático do termo «dias de calendário» ao 
longo de toda a proposta, em vez do emprego alternado de «dias», «dias de calendário» e 
«dias úteis».
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Alteração 22

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3

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.

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 um mês a contar do primeiro 
dia de calendário 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 um mês, 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 um mês, 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.

Or. en

Justificação

O relator pretende estabelecer o emprego sistemático do termo «dias de calendário» ao 
longo de toda a proposta, em vez do emprego alternado de «dias», «dias de calendário» e 
«dias úteis». O relator pretende, além disso, que seja encurtada a duração dos procedimentos 
ao longo de toda a proposta, de modo a proporcionar uma proteção mais rápida.
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Alteração 23

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

Justificação

Este número é substituído pelo novo artigo 2.º, n.º 2, alínea e-A) (nova).

Alteração 24

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 
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 
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Europeia.

Or. en

Justificação

Este número é substituído pelo novo artigo 2.º, n.º 2, alínea e-A) (nova).

Alteração 25

Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. O disposto no n.º 1 não se aplica nos 
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.

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

Or. en

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

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.

A pedido das partes interessadas, da 
autoridade/entidade adjudicante, 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.

Or. en
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Alteração 27

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A investigação referida no n.º 1 
realiza-se com base nos critérios 
estabelecidos no artigo 6.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 28

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

Justificação

O relator pretende que seja encurtada a duração dos procedimentos ao longo de toda a 
proposta, de modo a proporcionar uma proteção mais rápida.
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Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

Se o país terceiro em causa rescindir, 
suspender ou aplicar incorretamente as 
medidas corretivas adotadas, a Comissão 
pode:

Se o país terceiro em causa rescindir, 
suspender ou aplicar incorretamente as 
medidas corretivas adotadas, a Comissão 
deve, no âmbito do artigo 10.º, adotar atos 
executórios para limitar o acesso de bens 
e serviços do país terceiro em causa.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração evitar um processo de consulta interminável.

Alteração 30

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) retomar ou recomeçar as consultas com 
o país terceiro em causa, e/ou

Suprimido

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração evitar um processo de consulta interminável.



PR\1001084PT.doc 25/36 PE516.711v02-00

PT

Alteração 31

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 3 – alínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) decidir, no âmbito do artigo 10.º, 
adotar atos executórios para limitar o 
acesso dos produtos e serviços originários 
de um país terceiro.

Suprimido

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração evitar um processo de consulta interminável.

Alteração 32

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, após o início de um processo de 
concertação, se afigura que o meio mais 
apropriado para pôr termo a práticas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
é a conclusão de um acordo internacional, 
as respetivas negociações decorrerão em 
conformidade com as disposições dos 
artigos 207.º e 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Se um 
país está envolvido em importantes
negociações com a União Europeia sobre o 
acesso ao mercado dos contratos públicos, 
a Comissão pode adotar um ato executório 
segundo o qual os bens e serviços desse 
país não podem ser excluídos dos 
processos de adjudicação de contratos, nos 
termos do artigo 6º.

4. Se, após o início de um processo de 
concertação, se afigura que o meio mais 
apropriado para pôr termo a práticas 
restritivas em matéria de contratos públicos 
é a conclusão de um acordo internacional, 
as respetivas negociações decorrerão em
conformidade com as disposições dos 
artigos 207.º e 218.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. Se um 
país está envolvido em negociações com a 
União Europeia sobre o acesso ao mercado 
dos contratos públicos, a Comissão pode 
adotar um ato executório segundo o qual os 
bens e serviços desse país não podem ser 
excluídos dos processos de adjudicação de 
contratos, nos termos do artigo 6º.

Or. en
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Alteração 33

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Se a concertação com um país terceiro 
não conduzir a resultados satisfatórios no 
prazo de 15 meses a contar do dia de início 
desse processo de concertação, a Comissão 
deve encerrá-lo e ponderar, nos termos do 
artigo 10.º, a adoção de atos executórios, a 
fim de limitar o acesso dos produtos e 
serviços originários de um país terceiro.

6. Se a concertação com um país terceiro 
não conduzir a resultados satisfatórios no 
prazo de 12 meses a contar do dia de 
calendário de início desse processo de 
concertação, a Comissão deve encerrá-lo e 
ponderar, nos termos do artigo 10.º, a 
adoção de atos executórios, a fim de limitar 
o acesso dos produtos e serviços 
originários de um país terceiro.

Or. en

Justificação

O relator pretende que seja encurtada a duração dos procedimentos ao longo de toda a 
proposta, de modo a proporcionar uma proteção mais rápida.

Alteração 34

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 

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, 
por um período máximo de cinco anos, o 
acesso de bens não abrangidos e de 
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referidos atos executórios são adotados em 
conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

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.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração limitar a cinco anos a exclusão obrigatória de certos 
bens e serviços de países terceiros.

Alteração 35

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso de não terem entretanto sido 
suspensas ou revogadas, as medidas 
adotadas em conformidade com o artigo 
9.º, n.º 4, e com o artigo 10.º caducam 
cinco anos após a sua entrada em vigor.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração limitar a cinco anos a exclusão obrigatória de certos 
bens e serviços de países terceiros.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 13 –n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades/entidades adjudicantes 
podem decidir não aplicar as medidas nos 
termos do artigo 10.º, relativamente a um 
processo de adjudicação de contratos 

1. As autoridades/entidades adjudicantes 
podem solicitar à Comissão a derrogação 
das medidas nos termos do artigo 10.º, 
relativamente a um processo de 
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públicos se: adjudicação de contratos públicos, se:

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária devido à ligação mais estreita entre o artigo 6.º e o artigo 8.º e à 
alteração de ambos os artigos.

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b) – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1) Se, no final desse período de 15 dias de 
calendário, a Comissão não tiver adotado 
uma decisão que aprove ou rejeite o 
pedido apresentado, este considera-se 
rejeitado pela Comissão. Em 
circunstâncias excecionais, esse prazo 
pode ser prorrogado por um período 
máximo de cinco dias de calendário. 

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária devido à ligação mais estreita entre o artigo 6.º e o artigo 8.º e à 
alteração de ambos os artigos.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se uma autoridade/entidade adjudicante 
não tencionar aplicar as medidas adotadas 
nos termos do artigo 10.º do presente 
regulamento, ou restabelecidas nos termos 

Se uma autoridade/entidade adjudicante 
não tencionar aplicar as medidas adotadas 
nos termos do artigo 10.º do presente 
regulamento, ou restabelecidas nos termos 
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do artigo 11.º deve indicá-lo aquando da 
publicação do anúncio de contrato nos 
termos do artigo 35.º da Diretiva 
2004/18/CE ou do artigo 42.º da Diretiva 
2004/17/CE e notifica a Comissão, o mais 
tardar no prazo de dez dias de calendário 
a contar da data de publicação desse 
anúncio.

do artigo 11.º, deve indicá-lo aquando da 
publicação do anúncio de contrato nos 
termos do artigo 35.º da Diretiva 
2004/18/CE ou do artigo 42º da Diretiva 
2004/17/CE.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária devido à ligação mais estreita entre o artigo 6.º e o artigo 8.º e à 
alteração de ambos os artigos.

Alteração 39

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve ser enviada por via 
eletrónica, utilizando um formulário 
normalizado. A Comissão adotará os atos 
executórios que estabelecem os 
formulários normalizados para os anúncios 
de concurso e notificação, em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 17.º, n.º 3.

A Comissão adotará os atos executórios 
que estabelecem os formulários 
normalizados para os anúncios de 
concurso, em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no artigo 
17.º, n.º 3.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária devido à ligação mais estreita entre o artigo 6.º e o artigo 8.º e à 
alteração de ambos os artigos.



PE516.711v02-00 30/36 PR\1001084PT.doc

PT

Alteração 40

Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A notificação deve conter as seguintes 
informações:

Suprimido

(a) O nome e contactos da 
autoridade/entidade adjudicante;
(b) Uma descrição do objeto do contrato;
(c) Informações sobre a origem dos 
operadores económicos, bens e/ou 
serviços a admitir;
(d) Os motivos para a decisão de não 
aplicar as medidas restritivas e uma 
justificação pormenorizada para a 
utilização da exceção;

(e) Se necessário, qualquer outra 
informação considerada útil pela 
autoridade/entidade adjudicante.

Or. en

Justificação

Esta alteração é necessária devido à ligação mais estreita entre o artigo 6.º e o artigo 8.º e à 
alteração de ambos os artigos.

Alteração 41

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia 

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 14.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia de 
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seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada e não afeta a 
validade de atos delegados que já se 
encontram já em vigor.

calendário seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou 
numa data posterior nela indicada e não 
afeta a validade de atos delegados que já se 
encontram em vigor.

Or. en

Justificação

O relator pretende estabelecer o emprego sistemático do termo «dias de calendário» ao 
longo de toda a proposta, em vez do emprego alternado de «dias», «dias de calendário» e 
«dias úteis».

Alteração 42

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.

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. Quando 
apresentar o seu segundo relatório, a 
Comissão deve igualmente apresentar ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho uma 
proposta legislativa para revisão do 
regulamento ou expor as razões pelas 
quais, em seu entender, não são 
necessárias quaisquer alterações. Caso a 
Comissão não cumpra esta obrigação, o 
presente regulamento será revogado no 
final do segundo ano a contar da data de 
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apresentação do segundo relatório.

Or. en

Justificação

O relator pretende com esta alteração introduzir uma cláusula de revisão.



PR\1001084PT.doc 33/36 PE516.711v02-00

PT

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Em 21 de março de 2012, a Comissão apresentou a chamada Iniciativa de Contratos Públicos
Internacionais: uma proposta de regulamento visando a restrição do acesso ao mercado de 
contratos públicos da UE a países terceiros que não concedam acesso recíproco aos respetivos 
mercados. O objetivo da Comissão é conseguir alguma vantagem nas negociações comerciais 
bilaterais com países terceiros relativamente à abertura dos mercados de contratos públicos. O 
artigo 3.º, n.º 8, do Acordo Geral sobre Pautas Aduaneiras e Comércio (GATT) e o artigo 13.º 
do Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS) excluem os contratos públicos das 
principais disciplinas multilaterais da OMC. 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.
A par das negociações comerciais em curso com parceiros de grande relevância (como os 
EUA, o Canadá, o Japão ou a Índia) e dos compromissos assumidos por 15 partes do Acordo 
multilateral sobre Contratos Públicos (ACP)1, revisto e à espera de aprovação pelo Conselho 
e pelo Parlamento, a presente proposta de regulamento visa complementar os esforços em 
curso por parte da UE no sentido de abrir às suas empresas os mercados de contratos públicos 
em países terceiros.

Abrir os mercados dos contratos públicos 

Parece haver uma discrepância cada vez maior entre, por um lado, a abertura legal dos 
mercados de contratos públicos da UE e as suas ambições e interesses nesta área, e, por outro 
lado, as práticas restritivas dos seus principais parceiros comerciais.

O mercado de contratos públicos da UE caracteriza-se por uma grande abertura de jure à 
concorrência internacional, refletindo o empenho da UE na liberalização do comércio. De 
acordo com a Comissão2, estima-se que os contratos públicos da UE representem entre 15 e 
20 % do PIB da UE, estando 85 % dos mercados europeus abertos a candidatos estrangeiros 
no valor de 352 mil milhões de EUR, contra os 32 % dos Estados Unidos no valor de 
178 mil milhões de EUR e os 28 % do Japão no valor de 27 mil milhões de EUR. No entanto, 
na apreciação pormenorizada da avaliação de impacto da Comissão pelo Parlamento3, alguns 
peritos consideram que a Comissão pode ter cometido um erro no cálculo do grau relativo de 
abertura dos mercados de contratos públicos da UE nessa sua avaliação do impacto da 
proposta. Sugerem eles que deveria ter sido considerada a abertura de facto, medida pela taxa 
de penetração. É de notar, neste contexto, que a taxa de penetração depende de uma série de 

                                               
1 Nomeadamente a Arménia, o Canadá, a Coreia, os Estados Unidos, Hong Kong, a Islândia, Israel, o Japão, o 
Listenstaine, a Noruega, os Países Baixos (em representação de Aruba), Singapura, a Suíça, Taiwan e a UE (com 
os seus 28 Estados-Membros).
2 Fonte: Comunicado de Imprensa da Comissão Europeia. «External public procurement initiative - Frequently 
Asked Questions», 21 de março de 2012.
3 Fonte: «Third countries' reciprocal access to EU public procurement» – apreciação pormenorizada da 
Avaliação de Impacto da Comissão pela Unidade de Avaliação de Impacto do PE, junho de 2013.
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fatores, tais como as dimensões do mercado, as barreiras linguísticas, a tecnologia (incluindo 
especialização), de outros fatores determinantes de vantagem comparativa que influem na 
penetração das importações, mas também do modo de participação das empresas estrangeiras 
no mercado de contratos públicos da UE, nomeadamente através da participação de filiais 
estrangeiras em mercados de contratos públicos. Esta forma de penetração indireta é 
relativamente frequente na UE.

Os mercados de contratos públicos revestem-se, em geral, de um forte interesse ofensivo para 
a UE nas negociações comerciais com países terceiros, uma vez que muitas empresas da UE 
são altamente competitivas em diversos setores.

Tornou-se já evidente que muitos países terceiros estão relutantes em abrir os seus mercados 
às empresas da UE. A Comissão tem, além disso, vindo a assistir nos últimos anos a um 
número crescente de medidas protecionistas por parte de países terceiros, que, de facto ou de 
jure, restringem o acesso aos respetivos mercados de contratos públicos. Entre essas medidas 
contam-se os requisitos de natureza protecionista, como a exigência de transferências de 
tecnologia enquanto condição para a adjudicação de contratos públicos ou exigências em 
matérias de caráter local.

Até agora, tem sido bastante limitado o êxito da UE em abrir mercados de contratos públicos 
através de acordos comerciais. O ACP conta apenas com um número reduzido de signatários e 
as principais economias emergentes, como a Índia, o Brasil e a China, não parecem muito 
interessadas em aderir ao ACP num futuro próximo. Apesar da sua revisão, o ACP contempla 
ainda várias exceções e não vincula sistematicamente todos os níveis de governo. Também os 
acordos bilaterais de comércio livre (ACL) entre a UE e países terceiros contêm 
frequentemente exceções no acesso aos mercados de contratos públicos no caso de empresas 
europeias. Uma vez que o mercado de contratos públicos da UE está amplamente aberto às 
ofertas de candidatos estrangeiros, tem sido difícil à Comissão conseguir, através de 
negociações comerciais, um compromisso de países terceiros neste domínio.

Caso para uma ação ao nível da UE?

A possibilidade de restringir o acesso ao mercado de países terceiros que não encetem 
negociações comerciais com a UE visa conseguir alguma vantagem nas negociações 
comerciais com países terceiros relativamente à abertura dos respetivos mercados de contratos 
públicos. Uma tal restrição não representa qualquer violação das disposições legais da OMC, 
uma vez que os contratos públicos não são abrangidos pelos acordos multilaterais da OMC. 
Tendo a UE a possibilidade de fechar parcial e temporariamente os seus mercados de 
contratos públicos a empresas de países terceiros que apliquem medidas restritivas 
relativamente aos contratos públicos, a Comissão considera que isso poderá constituir um 
incentivo para que países terceiros encetem negociações com a UE sobre esta matéria.

O acesso de empresas de países terceiros ao mercado de contratos públicos faz parte da 
Política Comercial Comum (PCC), que é da exclusiva competência da União. Existem 
atualmente apenas dois casos específicos em que a UE restringiu este acesso, concedendo aos 
Estados-Membros (ou às suas entidades adjudicantes) a possibilidade de rejeitarem ofertas de 
países terceiros: no setor dos serviços de utilidade pública (por exemplo, telecomunicações, 
serviços postais, água ou energia), a Diretiva 2004/17/CE prevê a possibilidade de as 
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entidades adjudicantes rejeitarem bens estrangeiros não abrangidos por compromissos 
internacionais da UE nos seus processos de concurso, dando preferência, caso as ofertas sejam 
equivalentes, a propostas europeias ou abrangidas por compromissos internacionais da UE. 
No domínio da defesa, a diretiva relativa aos contratos públicos no setor da defesa 
(2009/81/CE) confirma que cabe ao Estado-Membro decidir se as suas autoridades 
adjudicantes podem ou não aceitar ofertas de países terceiros.

Há, cada vez mais, operadores económicos de países terceiros que impõem restrições ou 
condicionamentos consideráveis no acesso aos respetivos mercados de contratos públicos e 
não garantem, por conseguinte, o acesso recíproco, que apresentam ofertas nos procedimentos 
de contratos públicos da UE. Esta situação levou alguns Estados-Membros a adotar medidas 
unilaterais de restrição do acesso a operadores económicos de países terceiros com os quais a 
UE não tenha assinado qualquer compromisso de acesso ao mercado. Quaisquer medidas 
nacionais ou regionais de restrição do acesso aos mercados de contratos públicos tendem a 
comprometer o princípio da uniformidade da PCC e contrariam a competência exclusiva da 
União neste domínio, nos termos do artigo 3.º, n.º 1, alínea e), do TFUE.

Além disso, a UE concordou já com reservas explícitas de acesso ao mercado, assumidas pela 
UE perante países terceiros no âmbito de numerosos acordos comerciais. A Comissão 
considera que, por motivos de clareza e transparência legal, essas reservas têm de ser 
transpostas para a legislação da UE. Quaisquer restrições devem ser claramente enunciadas 
pelas autoridades adjudicantes e submetidas à aprovação da Comissão da UE, de modo a 
manter a uniformidade da PCC e da sua aplicação. Este instrumento proporciona uma base 
legal para a adoção de atos executórios que transponham estas restrições de mercado, 
aumentando, assim, a transparência dos mercados de contratos públicos.

Melhoria do regulamento proposto

A proposta foi apresentada conjuntamente pelo Comissário Barnier e pelo Comissário de 
Gucht, que afirmaram ambos a sua forte convicção da necessidade de dotar a União de um 
instrumento como este.

No Conselho, porém, as reações não foram unânimes, com um grupo de Estados-Membros a 
apoiar a proposta e outro grupo igualmente significativo de Estados-Membros a não 
reconhecer a necessidade de uma ação deste tipo e a rejeitar a ideia, por considerarem este 
instrumento uma medida protecionista que pode vir a ter repercussões negativas ao nível do 
comércio global (designadamente com medidas de retaliação por parte de países terceiros 
poderosos). Infelizmente, o Conselho não conseguiu ultrapassar este impasse nem avançar 
para a discussão do conteúdo da proposta. O relator gostaria de sugerir algumas alterações, 
que poderão ajudar a superar o fosso que separa os mais severos detratores da proposta dos 
seus mais ardentes defensores:

Avaliação do impacto e revisão do instrumento: na opinião do relator, ainda não foi dada uma 
resposta fundamentada à questão de saber se o presente regulamento irá contribuir para uma 
maior abertura dos mercados de contratos públicos ou constituir uma medida protecionista. 
Seria, porém, questionável rejeitar por essa razão o regulamento na sua totalidade. Portanto, o 
relator sugere a inclusão de uma cláusula de revisão, que obrigue a Comissão a analisar o 
impacto do regulamento depois de este ter entrado em vigor e ter sido aplicado durante alguns 
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anos e a revê-lo de acordo com o resultado dessa análise. Pela mesma razão, o relator sugere 
que a aplicação de qualquer medida restritiva adotada por meio de um ato executório seja 
limitada a um máximo de cinco anos (tal como nas disposições dos regulamentos de defesa 
comercial da UE), por forma a evitar que essas medidas se transformem num encerramento 
permanente do mercado.

Proteção do princípio de uniformidade da PCC: como acima mencionado, os artigos 58.º e 
59.º da Diretiva 2004/17/CE preveem a exclusão dos mercados de contratos públicos de 
fornecedores de determinados bens e serviços de países terceiros. Essas disposições devem 
deixar de ser aplicadas depois da entrada em vigor do presente regulamento. Além destas, há 
ainda disposições nacionais e/ou regionais em diversos Estados-Membros. A fim de evitar 
distorções do mercado interno e simultaneamente garantir maior eficiência na obtenção das 
vantagens proporcionadas pela PCC, deve ficar claramente estabelecido no regulamento que 
nem os Estados-Membros nem as suas autoridades adjudicantes podem restringir o acesso de 
bens e serviços de países terceiros por meios diferentes dos definidos no presente 
regulamento.

Prevenção da fragmentação do mercado interno: existe o risco de o artigo 6.º, tal como foi 
proposto pela Comissão, conduzir a uma fragmentação do mercado interno, uma vez que uma 
autoridade adjudicante num Estado-Membro pode solicitar a exclusão de um candidato 
estrangeiro com base neste artigo, mas esse mesmo candidato pode apresentar ofertas para um 
projeto semelhante com outras empresas noutro Estado-Membro. Por conseguinte, deve ficar
claro que as autoridades adjudicantes só podem tomar a iniciativa de solicitar medidas de 
restrição do acesso aos seus mercados de contratos públicos no caso de países terceiros 
relativamente aos quais a Comissão tenha decidido abrir uma investigação por falta de 
reciprocidade substancial por parte desses países. Pela mesma razão, as autoridades 
adjudicantes não devem poder recorrer às exceções previstas no artigo 13.º, de modo a evitar 
a aplicação de medidas adotadas pela União sem uma monitorização rigorosa por parte da 
Comissão. É necessário um mecanismo que permita à Comissão proibir uma autoridade 
adjudicante de recorrer a uma exceção.

Prevenção de danos a países em desenvolvimento: existe o risco de os países em 
desenvolvimento acabarem por ser as vítimas não intencionais deste instrumento, uma vez 
que, dada a sua situação económica, alguns desses países não estão ainda em condições de 
abrir os seus mercados de contratos públicos. A proposta exclui já do seu âmbito de aplicação 
os países menos desenvolvidos. O relator sugere que o conjunto dos países em 
desenvolvimento não abrangidos por este instrumento seja ainda alargado. A fim de manter a 
coerência com a política comercial global da UE, a legislação da UE existente deve ser 
tomada como referência para a definição das relações comerciais da UE com esses países. O 
Regulamento SPG proporciona nesse sentido um enquadramento abrangente e diversificado1. 
Sendo contraproducente excluir do âmbito de aplicação do presente regulamento todos os 
países que não são (ainda) economias desenvolvidas, é necessária uma diferenciação mais 
precisa: os países em desenvolvimento considerados vulneráveis devido à falta de 
diversificação e a uma integração insuficiente no sistema comercial internacional devem 
igualmente ser excluídos do âmbito de aplicação deste instrumento.

                                               
1 Regulamento (UE) n.º 978/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2012, relativo à 
aplicação de um sistema de preferências pautais generalizadas.


