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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

1. Posição do relator de parecer

1.1. Considerações gerais

No decorrer das negociações sobre a revisão do acordo da OMC sobre contratos públicos e no 
âmbito das negociações relativas ao comércio livre, a União Europeia foi sempre favorável a 
uma abertura dos mercados internacionais dos contratos públicos com base nos princípios de 
igualdade de tratamento, de transparência e de reciprocidade1. No entanto, a maior parte dos 
países terceiros não tem um grau de abertura semelhante ao europeu. Pelo contrário, o 
agravamento da crise económica levou à adoção de medidas protecionistas por muitos países, 
as quais têm por objetivo fechar o mercado nacional dos contratos públicos aos proponentes 
externos2.

A assimetria constatada pela Comissão no mercado dos contratos públicos causa às empresas 
europeias uma perda de cerca de 12 mil milhões de euros, sobretudo nos setores que 
constituem o seu ponto forte3. Em contrapartida, uma abertura dos mercados dos contratos 
públicos às empresas da UE em condições equitativas poderia implicar a criação de cerca de 
180 000 postos de trabalho.

O relator de parecer concorda, portanto, com o objetivo geral da proposta que consiste em 
reforçar a posição negocial da UE em termos de acesso dos bens e serviços europeus aos 
mercados de países terceiros. Aliás, a importância do princípio da reciprocidade foi salientada 
em diversas ocasiões no âmbito do Conselho Europeu4 e pelo Parlamento Europeu5.

                                               
1 Para mais informações, vide: Parlamento Europeu, DG EXPO (2012), Public procurement in international 

trade, p. 10-11.
2 Na China, por exemplo, foram introduzidas cláusulas em prol da aquisição de produtos locais na lei relativa aos 

contratos públicos publicada em 2003. Esta política protecionista foi reforçada pelo Governo de Pequim em 
2007 com a introdução de dois decretos que limitam a possibilidade de contratos públicos para bens 
estrangeiros. Nos Estados Unidos, a lei relativa à recuperação e ao reinvestimento americanos reforçou as 
medidas protecionistas em sintonia com os requisitos Buy American introduzidos há 70 anos, na sequência da 
chamada «grande depressão». O Governo brasileiro alterou a lei relativa aos contratos públicos em 2010, tendo 
introduzido a possibilidade de as autoridades adjudicantes reservarem um margem de 25 % para os bens e 
serviços produzidos, total ou parcialmente, no Brasil. Vide: Parlamento Europeu, DG EXPO (2012), Public 
procurement in international trade, p. 22-30. Vide igualmente: Comissão Europeia (2012), Avaliação do 
impacto da proposta de regulamento em apreço, p. 10-14.

3 Isto aplica-se, em particular, ao setor ferroviário e ao da construção. Vide avaliação de impacto da Comissão 
Europeia (SWD(2012)57).

4 Vide conclusões do Conselho Europeu de 16 de setembro de 2010 e de 29 de junho de 2012.
5 Vide resolução do Parlamento Europeu, de 4 de maio de 2011, sobre a igualdade de acesso aos mercados do 

setor público na UE e em países terceiros e sobre a revisão do quadro jurídico dos contratos públicos incluindo 
as concessões
(http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2011-
0284+0+DOC+XML+V0//IT).
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1.2. Principais alterações introduzidas

O relator de parecer considera que, para garantir uma aplicação uniforme e coerente, é 
oportuno conferir maior rigor a algumas disposições e simplificar o conteúdo do texto nas 
passagens suscetíveis de dar origem a ambiguidades de interpretação.

As alterações mais importantes introduzidas pelo projeto de parecer dizem respeito ao 
tratamento de bens e serviços não abrangidos (artigo 6.º da proposta de regulamento). A este 
respeito, o relator considera que é necessário simplificar os procedimentos e alargar o âmbito 
de aplicação, atualmente limitado aos contratos de valor acima do limiar previsto.

Nesta ótica, o relator sugere que o procedimento seja subdividido em duas modalidades, 
diferenciadas em função dos diferentes limiares aplicáveis:

 No primeiro caso, as autoridades/entidades adjudicantes têm a possibilidade de excluir 
dos processos de adjudicação de contratos as propostas que incluam bens ou serviços 
provenientes de países terceiros se o valor dos bens ou serviços não abrangidos for 
superior a 50 % do valor total dos bens ou serviços que são objeto da proposta1.

 Por outro lado, a segunda modalidade prevê que, no caso de contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 5 000 000 euros, a Comissão determina se aprova a 
proposta das autoridades/entidades adjudicantes de exclusão de propostas provenientes 
de países terceiros.

Por outro lado, no que diz respeito ao tratamento das propostas anormalmente baixas, o 
relator de parecer deplora o facto de a Comissão não ter proposto medidas específicas e 
ambiciosas, tal como foi solicitado pelo Parlamento2. Neste contexto, o relator de parecer 
considera que é necessário prever que as entidades responsáveis pela adjudicação que 
tencionem aceitar uma proposta anormalmente baixa informem do facto, por escrito, os outros 
proponentes.

Para além das principais alterações já referidas, outras modificações destinam-se a tornar as 
disposições mais rigorosas, automáticas e rápidas. Isto aplica-se, em particular, à 
possibilidade de concertação com países terceiros (artigo 9.º) e à possibilidade de adoção de 
medidas restritivas pela Comissão, a que se refere o artigo 10.º. A este respeito, o relator de 
parecer considera que a não aplicação de eventuais exclusões de proponentes de países 
terceiros deve ocorrer unicamente se o país terceiro em questão tiver consideravelmente 
alargado e facilitado o acesso ao seu mercado de contratos públicos aos proponentes da União 
Europeia. Simultaneamente, é necessário que a adoção de medidas restritivas temporárias pela 
Comissão seja feita de forma automática3, se, na sequência de uma investigação e de uma 

                                               
1 Nesta situação, a Comissão avalia a exclusão e, caso não esteja de acordo com a decisão das autoridades 

nacionais competentes, comunica o seu desacordo no prazo de três semanas.
2 No n.º 4 da sua resolução, de 4 de maio de 2011, sobre a igualdade de acesso aos mercados do setor público na 

UE e em países terceiros e sobre a revisão do quadro jurídico dos contratos públicos incluindo as concessões, o 
Parlamento «apela à Comissão para que avalie os problemas associados a propostas extraordinariamente baixas 
e que proponha soluções adequadas».

3 Por razões de coerência jurídica, o relator de parecer considera que é oportuno prever o mesmo grau de 
automaticidade para a retirada ou suspensão de medidas restritivas, cuja aplicação deve ser suspensa depois de 
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concertação com o país terceiro em causa, a Comissão constatar uma considerável falta de 
reciprocidade na abertura dos mercados entre a União Europeia e o país terceiro.

Por último, a fim de evitar ambiguidades de interpretação, o relator de parecer considera que é 
necessário reduzir as exceções previstas no artigo 13.º. Nesta ótica, apresenta uma alteração 
que suprime a possibilidade de as entidades responsáveis pela adjudicação não aplicarem as 
medidas restritivas referidas no artigo 10.º caso essas medidas possam conduzir a um aumento 
desproporcionado do preço ou dos custos do contrato. Em consonância com as considerações 
relativas às propostas anormalmente baixas, o relator considera que a qualidade e a 
sustentabilidade têm um custo que é legítimo.

                                                                                                                                                  
a Comissão constatar que já não existem as razões que justificaram a adoção das medidas (substancial falta de 
reciprocidade).
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ALTERAÇÕES

A Comissão dos Assuntos Jurídicos insta a Comissão do Comércio Internacional, competente 
quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de regulamento
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Nos termos do artigo 206.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), com a instituição de uma União 
Europeia aduaneira, a UE contribui, no 
interesse comum, para o desenvolvimento 
harmonioso do comércio mundial, para a 
supressão progressiva das restrições às 
trocas internacionais e aos investimentos 
estrangeiros diretos e para a redução das 
barreiras alfandegárias e de outro tipo.

(2) Nos termos do artigo 206.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia 
(TFUE), com a instituição de uma União 
Europeia aduaneira, a UE contribui, no 
interesse comum, para o desenvolvimento 
harmonioso do comércio mundial, para a 
supressão progressiva das restrições às 
trocas internacionais e aos investimentos 
estrangeiros diretos e para a redução das 
barreiras alfandegárias e de outro tipo. No 
exercício destas funções e em 
cumprimento do disposto no artigo 32.º do 
TFUE, a União orienta-se pela 
necessidade de promover as trocas 
comerciais entre os Estados-Membros e 
países terceiros.

Alteração 2
Proposta de regulamento
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) No âmbito da Organização Mundial do 
Comércio e das suas relações bilaterais, a 
União Europeia preconiza uma maior 
abertura dos mercados de contratos 
públicos internacionais da UE e dos seus 
parceiros comerciais, num espírito de 
reciprocidade, transparência e igualdade 
de tratamento e de benefícios mútuos.
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Alteração 3
Proposta de regulamento
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

(6) Muitos países terceiros estão relutantes 
em abrir os seus mercados de contratos 
públicos à concorrência internacional ou 
em conceder uma maior abertura 
relativamente à já existente. Esta 
relutância foi acentuada pela atual crise 
económica, que levou vários países 
terceiros a adotarem políticas 
protecionistas e de mercado em 
detrimento dos operadores económicos 
estrangeiros.

Alteração 4
Proposta de regulamento
Considerando 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(6-A) Na sequência do encerramento dos 
mercados dos países terceiros, os 
operadores económicos da União são 
confrontados com práticas restritivas no 
setor dos contratos públicos em muitos 
dos países que são parceiros comerciais 
da União. Estas práticas restritivas 
traduzem-se numa considerável perda de 
oportunidades comerciais, em particular 
nos setores ferroviário, têxtil, da 
construção e da alta tecnologia.

Alteração 5
Proposta de regulamento
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A Diretiva 2004/17/CE do Parlamento (7) A Diretiva 2004/17/CE do Parlamento 
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Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos e a Diretiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços só preveem algumas disposições 
relativas à dimensão externa da política da 
UE em matéria de adjudicação de contratos 
públicos, nomeadamente os artigos 58.º e 
59.º da Diretiva 2004/17/CE. No entanto, 
estas disposições têm um âmbito limitado 
e por falta de orientações não são muito 
aplicadas pelas entidades adjudicantes.

Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos processos 
de adjudicação de contratos e a Diretiva 
2004/18/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 31 de março de 2004, relativa 
à coordenação dos processos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços só preveem algumas disposições 
relativas à dimensão externa da política da 
UE em matéria de adjudicação de contratos 
públicos, nomeadamente os artigos 58.º e 
59.º da Diretiva 2004/17/CE. No entanto, 
estas disposições são limitadas à 
adjudicação de contratos públicos 
referentes a serviços públicos e são 
demasiado restritas no seu âmbito de 
aplicação para ter um impacto 
significativo nas negociações sobre o 
acesso ao mercado.

Alteração 6
Proposta de regulamento
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

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

(8) Em conformidade com o artigo 207.º do 
TFUE, a política comercial comum em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos assenta em princípios uniformes. 
Neste contexto, é indispensável que a 
União reforce o seu poder de negociação 
para melhorar, com base no seu próprio 
direito primário e derivado, o acesso aos 
mercados públicos dos países terceiros.

Alteração 7
Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) A Comissão Europeia deve (12) As autoridades/entidades adjudicantes, 
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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.

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], devem poder excluir dos 
processos de adjudicação as propostas que 
contenham bens e/ou serviços 
provenientes de países terceiros, nas quais 
o valor dos bens ou dos serviços não 
abrangidos seja superior a 50 % do valor 
total dos bens ou serviços.

Alteração 8
Proposta de regulamento
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 9
Proposta de regulamento
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A fim de permitir à Comissão decidir 
sobre a eventual exclusão de bens e 
serviços de países terceiros não abrangidos 
pelos compromissos internacionais da 
União Europeia, as autoridades/entidades 

(14) A fim de permitir à Comissão avaliar
a eventual exclusão de bens e serviços de 
países terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
Europeia, as autoridades/entidades 
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adjudicantes devem notificar à Comissão a 
sua intenção de excluir esses bens e 
serviços, utilizando um formulário 
normalizado com as informações 
suficientes que permitam à Comissão uma 
tomada de decisão.

adjudicantes devem notificar à Comissão a 
sua intenção de excluir esses bens e 
serviços, utilizando um formulário 
normalizado com as informações 
suficientes que permitam à Comissão uma 
tomada de decisão.

Alteração 10
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 autorizar 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.

Alteração 11
Proposta de regulamento
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 12
Proposta de regulamento
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 13
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 

(20) A pedido das partes interessadas, de 
um Estado-Membro, ou por sua própria 
iniciativa, a Comissão deve poder, a 
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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.

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 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.

Alteração 14
Proposta de regulamento
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) É imperativo que as 
autoridades/entidades adjudicantes tenham 
acesso a uma vasta gama de produtos de 
elevada qualidade que satisfaçam as suas 
exigências de compra a um preço 
competitivo. Por conseguinte, as 
autoridades/entidades adjudicantes devem 
estar em condições de levantar as medidas 
destinadas a limitar o acesso dos bens e 
serviços não abrangidos no caso de não 
existirem bens ou serviços disponíveis na 
União Europeia e/ou abrangidos que 
satisfaçam os requisitos da 
autoridade/entidade adjudicante para 
salvaguardar as necessidades públicas 
essenciais, por exemplo nos setores da 
saúde e da segurança pública, ou se a 
aplicação da medida conduzir a um 
aumento desproporcionado do preço ou 
custo do contrato.

(24) É imperativo que as 
autoridades/entidades adjudicantes tenham 
acesso a uma vasta gama de produtos de 
elevada qualidade que satisfaçam as suas 
exigências de compra a um preço 
competitivo. Por conseguinte, as 
autoridades/entidades adjudicantes devem 
estar em condições de levantar as medidas 
destinadas a limitar o acesso dos bens e 
serviços não abrangidos no caso de não 
existirem bens ou serviços disponíveis na 
União Europeia e/ou abrangidos que 
satisfaçam os requisitos da 
autoridade/entidade adjudicante para 
salvaguardar as necessidades públicas 
essenciais, por exemplo nos setores da 
saúde e da segurança pública.
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Alteração 15
Proposta de regulamento
Capítulo 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Tratamento de bens e serviços abrangidos e 
não abrangidos, propostas anormalmente 

baixas

Tratamento de bens e serviços abrangidos e 
não abrangidos

Alteração 16
Proposta de regulamento
Artigo 4

Texto da Comissão Alteração

Tratamento dos bens e serviços 
abrangidos

Disposições gerais

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

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

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

Os bens ou serviços originários de países 
terceiros que se inserem nas seguintes 
classificações devem ser considerados 
bens e serviços abrangidos:

a) países menos desenvolvidos constantes 
do anexo I do Regulamento (CE) 
n.º 732/2008;
b) países classificados pelo Banco 
Mundial como países de baixo rendimento 
durante três anos consecutivos.
2. Os Estados-Membros ou as respetivas 
autoridades/entidades adjudicantes não 
devem restringir o acesso de bens ou 
serviços não abrangidos aos seus 
processos de adjudicação de contratos por 
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quaisquer outras medidas que não as 
previstas no presente regulamento.
3. Os bens e serviços não abrangidos 
podem ser sujeitos a medidas restritivas 
adotadas pela Comissão em conformidade 
com as regras enunciadas nos artigos 10.º 
e 11.º.

Alteração 17
Proposta de regulamento
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Regras de acesso para bens e serviços não 

abrangidos
Os bens e serviços não abrangidos podem 
ser sujeitos a medidas restritivas adotadas 
pela Comissão:
a) a pedido das entidades adjudicantes, 
em conformidade com as regras 
estabelecidas no artigo 6º;
b) de acordo com as regras enunciadas 
nos artigos 10.º e 11.º.

Alteração 18
Proposta de regulamento
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Conferir às autoridades/entidades 
adjudicantes poderes para excluir

propostas que incluam bens e serviços não 
abrangidos

Exclusão de propostas que incluam bens e 
serviços não abrangidos

Alteração 19
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 20
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 21
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Se as autoridades/entidades adjudicantes 
receberem propostas que preenchem as 
condições do n.º 1 e que por, essa razão, 
pretendam solicitar a sua exclusão, devem 
notificar a Comissão desse facto no prazo 
de uma semana. Durante o processo de 
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autoridade/entidade adjudicante pode 
prosseguir a sua análise das propostas.

notificação, a autoridade/entidade 
adjudicante pode prosseguir a sua análise 
das propostas.

Alteração 22
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades/entidades adjudicantes 
que excluíram propostas nos termos do 
n.º 1 devem indicá-lo no anúncio de 
adjudicação do contrato a publicar, em 
conformidade com o artigo 35.º da 
Diretiva 2004/18/CE, o artigo 42.º da 
Diretiva 2004/17/CE, ou o artigo 27.º da 
Diretiva relativa à adjudicação de 
contratos de concessão. A Comissão adota 
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.

Alteração 23
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 2 – parágrafo 6-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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, tal 
como previsto no artigo 9.º, n.º 4.

Alteração 24
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 25
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Alteração 26
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 
Europeia.
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Alteração 27
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 28
Proposta de regulamento
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades/entidades adjudicantes 
que excluíram propostas nos termos do 
n.º 1 devem indicá-lo no anúncio de 
adjudicação do contrato a publicar, em 
conformidade com o artigo 35.º da 
Diretiva 2004/18/CE, o artigo 42.º da 
Diretiva 2004/17/CE, ou o artigo 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.

Suprimido

Alteração 29
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 

Suprimido
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importantes negociações com a União 
Europeia, tal como previsto no artigo 9.°, 
n.º 4.

Alteração 30
Proposta de regulamento
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Avaliação da exclusão de propostas que 
incluam bens e serviços não abrangidos

1. A Comissão avalia a decisão das 
autoridades/entidades adjudicantes de 
excluir dos processos de adjudicação de 
contratos as propostas que incluam bens 
ou serviços provenientes de países 
terceiros, nos termos do artigo 6.º, n.º 1.
Para fins da avaliação, a Comissão 
verifica, em particular:
(a) se as autoridades/entidades 
adjudicantes interpretaram corretamente 
os critérios a que se refere o artigo 6.º, 
n.º1;
(b) se a exclusão viola os compromissos 
em matéria de acesso ao mercado 
assumidos pela União nos seus acordos 
internacionais.
2. Caso não aprove a exclusão prevista, a 
Comissão comunica o seu desacordo às 
autoridades/entidades adjudicantes no 
prazo de três semanas a contar do 
primeiro dia útil seguinte à data de 
receção da notificação a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 3.

Alteração 31
Proposta de regulamento
Artigo 6-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-B
Autorização da exclusão de propostas que 
incluam bens e serviços não abrangidos e 

digam respeito a contratos de valor 
estimado igual ou superior a 

5 000 000 EUR
A Comissão avalia a decisão das 
autoridades/entidades adjudicantes de 
excluir dos processos de adjudicação de 
contratos as propostas que incluam bens 
ou serviços provenientes de países 
terceiros e digam respeito a contratos de 
valor estimado igual ou superior a 
5 000 000 EUR, nos termos do artigo 6.º, 
n.º 1.
A Comissão aprova a exclusão prevista 
nos seguintes casos:
(a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União e o país 
de proveniência dos bens e/ou serviços 
contiver, relativamente aos bens e/ou 
serviços para os quais é proposta a 
exclusão, reservas explícitas de acesso ao 
mercado por parte da União;
(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União e o país terceiro 
em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe uma ausência substancial de 
reciprocidade se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas contra os operadores 
económicos, bens e serviços da União.
A Comissão não aprova a exclusão 
prevista se esta violar os compromissos 
em matéria de acesso ao mercado 
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assumidos pela União nos seus acordos 
internacionais.
3. Ao avaliar se existe uma ausência 
substancial de reciprocidade, a Comissão 
deve analisar o seguinte:
(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 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.
4. A Comissão adota um ato executório 
referente à aprovação ou rejeição 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. 
Em casos devidamente justificados, o 
prazo pode ser prorrogado por um período 
máximo de dois meses, 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 de 
prorrogação, a Comissão não tiver 
adotado uma decisão de aprovação ou de 
rejeição da exclusão, esta última é 
considerada como tendo sido rejeitada 
pela Comissão.
5. Antes de tomar uma decisão nos termos 
do n.º 4, a Comissão deve ouvir o 
proponente ou proponentes em causa e as 
autoridades/entidades adjudicantes.
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Alteração 32
Proposta de regulamento
Artigo 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 33
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em especial, a Comissão deve ter em conta 
a aprovação ou não de um certo número de 
intenções de exclusões em conformidade 
com o artigo 6.º, n.º 3, do presente 
regulamento.

Em especial, a Comissão deve ter em conta 
a aprovação ou não de um certo número de 
intenções de exclusões em conformidade 
com o artigo 6.º-A, n.º 4, do presente 
regulamento.

Alteração 34
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.

2. A investigação referida no n.º 1 realiza-
se com base nos critérios estabelecidos no 
artigo 6.º-B, n.ºs 2 e 3.

Alteração 35
Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3
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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 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.

Alteração 36

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Se, na sequência da investigação 
externa sobre os contratos públicos, a 
Comissão concluir que o país terceiro em 
causa não mantém essas alegadas 
práticas restritivas, deve adotar uma 
decisão de encerramento da investigação. 
Os referidos atos executórios são adotados 
em conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

Suprimido

Alteração 37

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. 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 
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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 dois meses.

Alteração 38

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Se, na sequência da investigação 
externa sobre os contratos públicos, a 
Comissão concluir que o país terceiro em 
causa não mantém essas alegadas 
medidas restritivas, deve adotar uma 
decisão de encerramento da investigação. 
Os referidos atos executórios são adotados 
em conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 39
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando, na sequência de uma 
investigação, se verificar que um país 
terceiro mantém medidas restritivas de 
adjudicação de contratos e a Comissão 
considerar que se justifica no interesse da 
UE, deve convidar o país em causa para 
uma concertação, com vista a assegurar 
que os operadores económicos, bens e 
serviços da UE possam participar em 
concursos para a adjudicação de contratos 
públicos nesse país nas mesmas condições 
que as dos operadores económicos, bens e 

1. Quando, na sequência de uma 
investigação, se verificar que um país 
terceiro mantém medidas restritivas de 
adjudicação de contratos, a Comissão deve 
convidar o país em causa para uma 
concertação, com vista a assegurar que os 
operadores económicos, bens e serviços da 
UE possam participar em concursos para a 
adjudicação de contratos públicos nesse 
país nas mesmas condições que as dos 
operadores económicos, bens e serviços, do 
país em questão, assim como a garantir a 
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serviços, do país em questão, assim como a 
garantir a aplicação dos princípios de 
transparência e igualdade de tratamento.

aplicação dos princípios de transparência e 
igualdade de tratamento.

Alteração 40
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 3 – parágrafo 3

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:

Alteração 41
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 alargou e facilitou consideravelmente 
o acesso ao seu mercado dos contratos 
públicos a proponentes da União 
Europeia, 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 6.º.

Alteração 42
Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão pode pôr termo à 
concertação se o país em questão assumir 
compromissos internacionais com a 
União Europeia num dos seguintes 
âmbitos:

Suprimido

(a) Adesão ao Acordo da OMC sobre 
contratos públicos,
(b) Conclusão de um acordo bilateral com 
a União Europeia que inclua os 
compromissos de acesso ao mercado dos 
contratos públicos, ou
(c) Alargamento dos seus compromissos 
de acesso ao mercado assumidos no 
âmbito do Acordo da OMC sobre 
contratos públicos ou ao abrigo de um 
acordo bilateral concluído com a União 
Europeia nesse domínio.
Pode igualmente ser posto termo à 
concertação nos casos em que as medidas 
restritivas em matéria de adjudicação de 
contratos públicos continuam em vigor 
aquando da assunção desses 
compromissos, desde que incluam 
disposições pormenorizadas relativas à 
supressão progressiva dessas práticas.

Alteração 43
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 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.
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Alteração 44
Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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-B, n.º 3, a Comissão adota atos 
executórios que limitem temporariamente o 
acesso de bens não abrangidos e de 
serviços originários do país em causa. Os 
referidos atos executórios são adotados em 
conformidade como o procedimento de 
exame a que se refere o artigo 17.º, n.º 2.

Alteração 45

Proposta de regulamento
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Revogação ou suspensão de medidas Renovação, revogação ou suspensão de 
medidas

Justificação

É necessário incluir um processo de reexame.

Alteração 46
Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se considerar que os motivos justificativos Depois de verificar que os motivos 
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das medidas adotadas em conformidade 
com os artigos 9.º, n.º 4, e 10.º já não são 
aplicáveis, a Comissão pode adotar um ato 
executório para:

justificativos das medidas adotadas em 
conformidade com os artigos 9.º, n.º 4, e 
10.º já não são aplicáveis, a Comissão 
adota um ato executório para:

Alteração 47

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Nos termos da sua decisão ao abrigo 
do artigo 10.º, n.º 1, a Comissão deve 
controlar regularmente a situação no país 
terceiro em causa e apresentar 
anualmente um relatório ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho indicando se 
foram adotadas medidas corretivas.

Justificação

O presente aditamento possibilita a revisão anual da situação do país terceiro.

Alteração 48

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Se considerar que os motivos 
justificativos das medidas adotadas em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 4, e o 
artigo 10.º ainda são aplicáveis após o 
termo do período temporário previsto no 
artigo 10.º, n.º 1, a Comissão pode adotar 
um ato executório com vista a renovar as 
medidas por um período máximo de cinco 
anos, renovável de cinco em cinco anos a 
partir desse momento.
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Justificação

A presente alteração prevê um processo de renovação das medidas adotadas em 
conformidade com o artigo 9.º, n.º 4.

Alteração 49
Proposta de regulamento
Artigo 13 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a aplicação da medida conduzir a um 
aumento desproporcionado do preço ou 
custos do contrato.

Suprimido
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