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Biografbyrå, statens Instituto de Cinema

Biografiskt lexikon, svenskt Dicionário de Biografia Sueca

Birgittaskolan Birgittaskolan (Escola de Santa Brígida)

Blekinge tekniska högskola Escola Superior Técnica de Blekinge

Bokföringsnämnden Instituto de Contabilidade

Bostadskreditnämnd, statens (BKN) Instituto Nacional de Crédito à Habitação

Boverket Instituto Nacional para a Habitação, Obras
Públicas e Planeamento

Brottsförebyggande rådet Conselho Nacional para a Prevenção da
Criminalidade

Brottsoffermyndigheten Centro de Apoio às Vítimas

Brottsskadenämnden Conselho de Compensação dos Prejuízos do Crime

Byggforskningsrådet Conselho de Investigação na área da Construção

C

Centrala försöksdjursnämnden Instituto Central de Investigação com Animais

Centrala studiestödsnämnden Instituto Central de Apoio ao Estudante

Centralnämnden för fastighetsdata Instituto Central do Cadastro Predial
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D

Danshögskolan Escola Superior de Dança

Datainspektionen Inspecção de Dados

Delegationen för utländska investeringar Sverige,
ISA

Centro de Investimento Externo na Suécia

Departementen Ministérios

Domstolsverket Administração dos Tribunais

Dramatiska institutet Instituto de Artes Dramáticas

E

Ekeskolan Ekeskolan

Ekobrottsmyndigheten Autoridade para os Crimes Económicos

Ekonomistyrningsverket Administração da Gestão Económica

Elsäkerhetsverket Conselho de Segurança da Energia Eléctrica

Energimyndigheten, statens Administração dos Recursos Energéticos

EU/FoU-rådet Conselho UE-I&D

Exportkreditnämnden Instituto de Crédito à Exportação

Exportråd, Sveriges Conselho Sueco para a Exportação

F

Fastighetsmäklarnämnden Conselho para os Agentes Imobiliários

Fastighetsverk, statens Conselho Nacional para os Assuntos Imobiliários

Fideikommissnämnden Conselho para o Usufruto

Finansinspektionen Inspecção de Finanças

Fiskeriverket Instituto das Pescas

Flygmedicincentrum Centro Aero-Médico

Flygtekniska försöksanstalten Instituto de Investigação Aeronáutica
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Folkhälsoinstitut,statens Instituto de Saúde Pública

Fonden för fukt- och mögelskador Fundo de Indemnização para Prejuízos Causados
pela Humidade

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och
samhällsbyggande, Formas

Conselho de Investigação para o Ambiente,
Ciências Agrícolas e Ordenamento Territorial

Fortifikationsverket Administração Nacional das Fortificações

Förlikningsmannaexpedition, statens Gabinete Nacional de Conciliação

Försvarets forskningsanstalt Instituto Nacional de Investigação em matéria de
Defesa

Försvarets materielverk Administração do Equipamento de Defesa

Försvarets radioanstalt Instituto Nacional de Rádio na área da Defesa

Försvarshistoriska museer, statens Museus de História Militar

Försvarshögskolan Escola Superior de Defesa

Försvarsmakten Forças Armadas

Försäkringskassorna (21) Caixas Seguradoras (21)

G

Gentekniknämnden Conselho Consultivo de Tecnologia Genética

Geologiska undersökning, Sveriges Centro de Exploração Geológica

Geotekniska institut, statens Instituto de Geotecnologia

Giftinformationscentralen Centro de Informação Anti-venenos

Glesbygdsverket Centro Nacional para o Desenvolvimento das
Zonas Rurais

Grafiska institutet och institutet för högre
kommunikation- och reklamutbildning

Instituto Gráfico e Instituto Superior de Formação
em Comunicação e Publicidade

Granskningsnämnden för radio och TV Instituto de Controlo da Rádio e Televisão

Göteborgs universitet Universidade de Gotemburgo
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H

Handelsflottans kultur- och fritidsråd Instituto de Cultura e Tempos Livres da Marinha
Mercante

Handelsflottans pensionsanstalt Caixa de Aposentação da Marinha Mercante

Handikappombudsmannen Provedoria para as Pessoas com Deficiência

Handikappråd, statens Conselho Nacional para as Pessoas com
Deficiência

Haverikommission, statens Comissão para a Investigação de Acidentes

Historiska museer, statens Museus Nacionais de História

Hjälpmedelsinstitutet Instituto que fornece material às Pessoas com
Deficiência

Hovrätterna (6) Tribunais de Segunda Instância (6)

Hyresnämnder (12) Tribunais Regionais para as Rendas (12)

Häktena (30) Centros de Detenção (30)

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Comité de Responsabilidade Médica

Högskolan Dalarna Escola Superior de Dalarna

Högskolan i Borås Escola Superior de Borås

Högskolan i Gävle Escola Superior de Gävle

Högskolan i Halmstad Escola Superior de Halmstad

Högskolan i Kalmar Escola Superior de Kalmar

Högskolan i Karlskrona/Ronneby Escola Superior de Karlskrona/Ronneby

Högskolan i Kristianstad Escola Superior de Kristianstad

Högskolan i Skövde Escola Superior de Skövde

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Escola Superior de Trollhättan/Uddevalla

Högskolan på Gotland Escola Superior de Gotland

Högskoleverket Administração do Ensino Superior

Högsta domstolen Supremo Tribunal
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I

Idrottshögskolan i Stockholm Escola Superior de Desporto, Estocolmo

Inspektionen för strategiska produkter Inspecção de Produtos Estratégicos

Institut för byggnadsforskning, statens Instituto de Investigação da Construção

Institut för ekologisk hållbarhet, statens Instituto para a Sustentabilidade Ecológica

Institut för kommunikationsanalys, statens Instituto para a Análise das Comunicações

Institut för psykosocial miljömedicin, statens Instituto de Medicina Psicossocial

Institut för särskilt utbildningsstöd Instituto de Apoio à Educação

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering Instituto de Avaliação das Políticas Laborais

Institutet för rymdfysik Instituto de Física Espacial

Institutionsstyrelse, Statens Gabinete Nacional de Gestão das Instituições

Insättnigsgarantinämnden Conselho de Garantia dos Depósitos

Integrationsverket Instituto da Integração

Internationella adoptionsfrågor, Statens nämnd för Conselho Nacional para as Questões Nacionais
relacionadas com a Adopção

Internationella programkontoret för
utbildningsområdet

Gabinete Internacional de Programação da área da
Educação
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J

Jordbruksverk, statens Conselho Nacional da Agricultura

Justitiekanslern Chancelaria da Justiça

Jämställdhetsombudsmannen Provedoria para a Igualdade de Oportunidades

Kammarkollegiet Agência de Serviços Jurídicos, Financeiros e
Administrativos

K

Kammarrätterna (4) Tribunais de Recurso Administrativo (4)

Karlstads universitet Universidade de Karlstad

Karolinska Institutet Karolinska Institutet

Kemikalieinspektionen Inspecção de Produtos Químicos

Kommerskollegium Câmara de Comércio

Koncessionsnämnden för miljöskydd Conselho para a Defesa do Ambiente

Konjunkturinstitutet Instituto para a Investigação Económica

Konkurrensverket Autoridade para a Concorrência

Konstfack Escola de Belas Artes

Konsthögskolan Escola Superior de Belas Artes

Konstmuseer, statens Museus Nacionais de Arte

Konstnärsnämnden Comissão para o Artista

Konstråd, statens Conselho Nacional das Artes

Konsulat Consulados

Konsumentverket Instituto da Defesa do Consumidor

Kriminaltekniska laboratorium, statens Laboratório Nacional de Polícia Científica

Kriminalvårdens regionkanslier (4) Institutos Regionais Correccionais (4)
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Kriminalvårdsanstalterna (35) Estabelecimentos Prisionais (35)

Kriminalvårdsstyrelsen Direcção dos Serviços Prisionais

Kristinaskolan Escola de Kristina

Kronofogdemyndigheterna (10) Serviços de Execução da Lei (10)

Kulturråd, statens Conselho Nacional para os Assuntos Culturais

Kungl. Biblioteket Biblioteca Real

Kungl. Konsthögskolan Escola Superior de Belas Artes

Kungl. Musikhögskolan Escola Superior de Música

Kungl. Tekniska högskolan Escola Superior Técnica

Kustbevakningen Guarda Costeira

Kvalitets- och kompetensråd, statens Conselho Nacional para a Qualidade e o
Desenvolvimento

Kärnkraftinspektion, statens Inspecção da Energia Nuclear

L

Lagrådet Conselho Legislativo

Lantbruksuniveritet, Sveriges Universidade de Agronomia

Lantmäteriverket Instituto para o Ordenamento do Território

Linköpings universitet Universidade de Linköping

Livrustkammaren, Skoklosters slott och
Hallwylska museet

Museu Militar

Livsmedelsverk, statens Instituto Nacional para a Alimentação

Ljud- och bildarkiv, statens Arquivo Nacional de Som e Imagem

Lotteriinspektionen Inspecção dos Jogos de Azar

Luftfartsverket Administração da Aviação Civil

Luleå tekniska universitet Universidade Técnica de Luleå

Lunds universitet Universidade de Lund

Läkemedelsverket Instituto Nacional de Farmácia e do Medicamento

Länsarbetsnämnderna (20) Centros de Emprego Regionais (20)
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Länsrätterna (23) Tribunais Administrativos Regionais (23)

Länsstyrelserna (21) Prefeituras Regionais (21)

Lärarhögskolan i Stockholm Escola Superior de Educação de Estocolmo

M

Malmö högskola Universidade de Malmö

Manillaskolan Escola de Manilla, Escola Especial para Crianças
com Deficiência Auditiva

Marknadsdomstolen Tribunal de Comércio

Medlingsinstitutet Instituto de Mediação Nacional

Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges Instituto Meteorológico e Hidrológico

Migrationsverket Comissariado para as Migrações

Militärhögskolor Academias Militares

Mitthögskolan Escola Superior do Centro

Moderna museet Museu de Arte Contemporânea

Museer för världskultur, statens Museus Nacionais para a Cultura Mundial

Musiksamlingar, statens Colectâneas Musicais

Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning Agência para a Formação Profissional Qualificada

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet Agência para Educação à Distância

Mälardalens högskola Escola Superior de Mälardalen

N

Nationalmuseum Museu Nacional

Nationellt centrum för flexibelt lärande Centro Nacional para a Educação Flexível

Naturhistoriska riksmuseet Museu Real de Ciências Naturais
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Naturvårdsverket Instituto para a Defesa do Ambiente

Nordiska Afrikainstitutet Instituto Nórdico para as Questões Africanas

Notarienämnden Serviço Notarial

Nämnden för offentlig upphandling Conselho para os Contratos Públicos

O

Ombudsmannen mot diskriminering på grundav
sexuell läggning

Provedoria contra a Discriminação Sexual

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering Provedoria contra a Discriminação Étnica

Operahögskolan i Stockholm Escola Superior de Ópera de Estocolmo

P

Patent- och registreringsverket Instituto das Patentes e da Propriedade Intelectual

Patentbesvärsrätten Tribunal de Recurso de Patentes

Pensionsverk, statens Serviço Nacional de Pensões

Person- och adressregisternämnd, statens Registo de Pessoas e Endereços

Pliktverk, Totalförsvarets Administração Central do Serviço Militar

Polarforskningssekretariatet Secretariado da Investigação Polar

Polismyndigheter (21) Autoridades Policiais (21)

Post- och telestyrelsen Direcção de Correios e Telecomunicações

Premiepensionsmyndigheten Autoridade responsável pelos prémios de pensão

Presstödsnämnden Conselho de Apoio à Imprensa
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R

Radio- och TV�verket Instituto da Rádio e Televisão

Regeringskansliet Chancelarias do Governo

Regeringsrätten Supremo Tribunal Administrativo

Revisorsnämnden Entidade Supervisora dos Revisores Oficiais de
Contas

Riksantikvarieämbetet Real Gabinete de Antiguidades

Riksarkivet Arquivo Nacional

Riksbanken Banco da Suécia

Riksdagens förvaltningskontor Secretaria do Parlamento Sueco

Riksdagens ombudsmän Provedoria Parlamentar

Riksdagens revisorer Auditores Parlamentares

Riksförsäkringsverket Instituto da Segurança Social

Riksgäldskontoret Serviço Nacional da Dívida

Rikspolisstyrelsen Serviço Nacional de Polícia

Riksrevisionsverket Serviço Nacional de Auditoria

Riksskatteverket Direcção Fiscal Nacional

Rikstrafiken Serviço Nacional de Transportes Públicos

Riksutställningar, Stiftelsen Serviço das Exposições Itinerantes

Riksåklagaren Procuradoria-Geral

Rymdstyrelsen Serviço Espacial

Råd för byggnadsforskning, statens Conselho Nacional de Investigação da Construção

Rådet för grundläggande högskoleutbildning Conselho para a Formação Universitária de Base

Räddningsverk, statens Serviço de Salvamento

Rättshjälpsmyndigheten Autoridades prestadoras de Assistência Jurídica

Rättsmedicinalverket Instituto de Medicina Legal
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S

Sameskolstyrelsen och sameskolor Direcção das Escolas Lapónicas e Escolas
Lapónicas

Sametinget Parlamento Lapão

Sjöfartsverket Administração da Navegação

Sjöhistoriska museer, statens Museus de História Naval

Skattemyndigheterna (10) Autoridades Fiscais (10)

Skogsstyrelsen Direcção-Geral das Florestas

Skolverk, statens Serviço Nacional de Educação

Smittskyddsinstitutet Instituto para a Protecção das Doenças Infecciosas

Socialstyrelsen Serviço Nacional da Saúde e Previdência Social

Specialpedagogiska institutet Instituto para o Ensino Especial

Specialskolemyndigheten Agência Nacional para o Ensino Especial de
Deficientes Auditivos

Språk- och folkminnesinstitutet Instituto de Dialectologia, Onomástica e
Investigação Folclórica

Sprängämnesinspektionen Inspecção de Produtos Explosivos e Inflamáveis

Statens personregisternämnd, SPAR-nämnden Registo Civil

Statistiska centralbyrån Instituto Central de Estatísticas

Statskontoret Agência para a Gestão Pública

Stockholms universitet Universidade de Estocolmo

Strålskyddsinstitut, statens Instituto Nacional de Protecção contra as
Radiações

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll Instituto para a Acreditação e a Avaliação da
Conformidade

Styrelsen för internationell utvecklings- samarbete,
SIDA

Serviço da Cooperação Internacional para o
Desenvolvimento

Styrelsen för psykologiskt försvar Serviço de Defesa Psicológica

Svenska institutet Instituto Sueco

Säkerhetspolisen Polícia de Segurança

Södertörns högskola Escola Superior de Södertörn
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T

Talboks- och punktskriftsbiblioteket Biblioteca de Livros Gravados e de Publicações
em Braille

Teaterhögskolan Escola Superior de Teatro

Tekniska museet, stiftelsen Museu da Tecnologia, Fundação

Tingsrätterna (72) Tribunais de Primeira Instância (72)

Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet Comité para a Nomeação de Juízes

Totalförsvarets forskningsinstitut Instituto de Investigação em matéria de Defesa

Transportforskningsberedningen Comité de Investigação no domínio dos
Transportes

Transportrådet Conselho dos Transportes

Tullverket Administração Aduaneira

Turistdelegationen Secretariado Nacional para o Turismo

U

Umeå universitet Universidade de Umeå

Ungdomsstyrelsen Secretariado para a Juventude

Uppsala universitet Universidade de Uppsala

Utlänningsnämnden Comité de Recurso para Estrangeiros

Utsädeskontroll, statens Instituto Nacional para o Controlo e Certificação
das Sementes

V

Valmyndigheten Comissão Nacional de Eleições

Vatten- och avloppsnämnd, statens Instituto Nacional da Água e do Saneamento

Vattenöverdomstolen Tribunal de Recurso dos Direitos Hídricos
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Verket för högskoleservice (VHS) Instituto para o Ensino Superior

Verket för innovationssystem (VINNOVA) Instituto para os Sistemas de Inovação

Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) Instituto para o Desenvolvimento Empresarial

Vetenskapsrådet Conselho Científico

Veterinärmedicinska anstalt, statens Instituto de Medicina Veterinária

Vägverket Direcção-Geral de Estradas

Vänerskolan Escola de Väner

Växjö universitet Universidade de Växjö

Växtsortnämnd, statens Conselho Nacional para as Variedades Vegetais

Å

Åklagarmyndigheterna Procuradorias do Ministério Público (6)

Åsbackaskolan Åsbackaskolan

Ö

Örebro universitet Universidade de Örebro

Östervångsskolan Escola de Östervång

Överbefälhavaren Chefe do Estado-Maior General das Forças
Armadas

Överstyrelsen för civil beredskap Serviço de Protecção Civil
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REINO UNIDO

� Cabinet Office � Gabinete do Primeiro Ministro

Civil Service College Colégio da Função Pública

Office of the Parliamentary Counsel Gabinete do Conselho Parlamentar

� Central Office of Information � Gabinete Central da Informação

� Charity Commission � Comissão de Caridade

� Crown Prosecution Service � Ministério Público

� Crown Estate Commissioners (Vote
Expenditure Only)

� Finanças (apenas aprovação de despesas)

� HM Customs and Excise � Administração Aduaneira e Impostos Especiais

� Department for Culture, Media and Sport � Ministério da Cultura, Média e Desportos

British Library Biblioteca Britânica

British Museum Museu Britânico

Historic Buildings and Monuments
Commission for England (English Heritage)

Comissão dos Monumentos Históricos da
Inglaterra (Património)

Imperial War Museum Museu de Guerra

Museums and Galleries Commission Comissão dos Museus e Galerias

National Gallery Galeria Nacional

National Maritime Museum Museu Marítimo

National Portrait Gallery Galeria dos Retratos

Natural History Museum Museu de História Natural

Royal Commission on Historical
Manuscripts

Comissão Real dos Manuscritos Históricos

Royal Commission on Historical
Monuments of England

Comissão Real dos Monumentos Históricos
de Inglaterra
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Royal Fine Art Commission (England) Comissão Real das Belas Artes (Inglaterra)

Science Museum Museu das Ciências

Tate Gallery Galeria Tate

Victoria and Albert Museum Museu Victoria and Albert

Wallace Collection Colecção Wallace

� Department for Education and Skills � Ministério da Educação e das Qualificações
Profissionais

Higher Education Funding Council for
England

Conselho para o financiamento do ensino
superior da Inglaterra

� Department for Environment, Food and Rural
Affairs

� Ministério do Ambiente, Alimentação e
Questões Rurais

Agricultural Dwelling House Advisory
Committees

Comités Consultivos da Habitação Rural

Agricultural Land Tribunals Tribunais Agrícolas

Agricultural Wages Board and Committees Comissão e Comités dos Salários Agrícolas

Cattle Breeding Centre Centro de Pecuária

Countryside Agency Agência Rural

Plant Variety Rights Office Instituto das Variedades Vegetais

Royal Botanic Gardens, Kew Jardins Botânicos Reais, Kew

Royal Commission on Environmental
Pollution

Comissão Real para a Poluição Ambiental

� Department of Health � Ministério da Saúde

Central Council for Education and Training
in Social Work

Conselho Central de Educação e Formação
no âmbito da Assistência Social

Dental Practice Board Comissão de Medicina Dentária

National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting for England

Comissão de Enfermagem Geral e
Obstetrícia e Cuidados de Saúde da
Inglaterra
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National Health Service Strategic Health
Authorities and Trusts

Serviço Nacional de Saúde, autoridades e
fundações competentes

Prescription Pricing Authority Autoridade de Avaliação dos Preços dos
Cuidados Médicos receitados

Public Health Service Laboratory Board Comissão do Laboratório da Saúde Pública

UK Central Council for Nursing, Midwifery
and Health Visiting

Conselho Central de Enfermagem Geral e
Obstetrícia e Cuidados de Saúde

� Department for International Development � Ministério do Desenvolvimento Internacional

� Department for National Savings � Ministério do Aforro

� Department for Transport � Ministério dos Transportes

Maritime and Coastguard Agency Agência Marítima e Guarda Costeira

� Department for Work and Pensions � Ministério do Trabalho e Pensões

Disability Living Allowance Advisory
Board

Comité Consultivo das Prestações por
Deficiência

Independent Tribunal Service Serviço Judiciário Independente

Medical Boards and Examining Medical
Officers (War Pensions)

Juntas Médicas e Oficiais Médicos (pensões
de guerra)

Occupational Pensions Regulatory Authority Autoridade Reguladora das Pensões de
Invalidez

Regional Medical Service Serviço Médico Regional

Social Security Advisory Committee Comité Consultivo da Segurança Social

� Department of the Procurator General and
Treasury Solicitor

� Gabinete do Procurador Geral e Treasury
Solicitor

Legal Secretariat to the Law Officers Secretariado Legal dos Profissionais de
Justiça

� Department of Trade and Industry � Ministério do Comércio e da Indústria

Central Transport Consultative Committees Comités Consultivos Centrais dos
Transportes
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Competition Commission Comissão da Concorrência

Electricity Committees Comités da Electricidade

Employment Appeal Tribunal Tribunal de Trabalho de segunda instância

Employment Tribunals Tribunais de Trabalho

Gas Consumers' Council Conselho dos Consumidores de Gás

National Weights and Measures Laboratory Laboratório Nacional dos Pesos e Medidas

Office of Manpower Economics Gabinete dos Recursos Humanos

Patent Office Instituto das Patentes

� Export Credits Guarantee Department � Instituto da Garantia do Crédito à Exportação

� Foreign and Commonwealth Office � Ministério dos Negócios Estrangeiros e das
Comunidades

Wilton Park Conference Centre Centro de Conferências de Wilton Park

� Government Actuary's Department � Serviço Actuário do Governo

� Government Communications Headquarters � Gabinete de Imprensa do Governo

� Home Office � Ministério da Administração Interna

Boundary Commission for England Comissão das Fronteiras de Inglaterra

Gaming Board for Great Britain Comissão de Caça da Grã-Bretanha

Inspectors of Constabulary Inspectores da Polícia

Parole Board and Local Review Committees Comissões da Liberdade Condicional e de
revisão local

� House of Commons � Parlamento

� House of Lords � Câmara dos Lordes
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� Inland Revenue, Board of � Ministério das Finanças

� Lord Chancellor's Department � Gabinete do Ministro das Finanças

Circuit Offices and Crown, County and
Combined Courts (England and Wales)

Gabinetes e tribunais reais, regionais e
conjuntos (Inglaterra e País de Gales)

Combined Tax Tribunal Tribunal Fiscal Conjunto

Council on Tribunals Conselho de Tribunais

Court of Appeal - Criminal Tribunal de Segunda Instância (Penal)

Immigration Appellate Authorities Autoridades de recurso em matéria de
imigração

Immigration Adjudicators Autoridades de decisão sobre recursos em
matéria de imigração

Immigration Appeals Tribunal Tribunal de Segunda Instância (Imigração)

Lands Tribunal Tribunal Administrativo (Terrenos)

Law Commission Comissão Legal

Legal Aid Fund (England and Wales) Fundo de Assistência Jurídica

Office of the Social Security Commissioners Gabinete do Director da Segurança Social

Pensions Appeal Tribunals Tribunais de Segunda Instância (pensões)

Public Trust Office Gabinete de Curadoria Pública

Supreme Court Group (England and Wales) Supremos Tribunais (Inglaterra e País de
Gales)

Transport Tribunal Tribunal dos Transportes

� Ministry of Defence � Ministério da Defesa

Meteorological Office Instituto de Meteorologia

Defence Procurement Agency Agência de Aquisição de Material da Defesa

� National Assembly for Wales � Parlamento do País de Gales
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Higher Education Funding Council for
Wales

Conselho de Financiamento do Ensino
Superior do País de Gales

Local Government Boundary Commission
for Wales

Comissão das Fronteiras Autárquicas do
País de Gales

Royal Commission for Ancient and
Historical Monuments in Wales

Comissão Real dos Monumentos Históricos
e
Pré-Históricos do País de Gales

Valuation Tribunals (Wales) Tribunais de Recursos Fiscais (País de
Gales)

Welsh National Health Service Authorities
and Trusts

Autoridades do Serviço Nacional de Saúde
do País de Gales

Welsh Rent Assessment Panels Comissões de Avaliação das Rendas do País
de Gales

Welsh National Board for Nursing,
Midwifery and Health Visiting

Comissão de Enfermagem Geral e
Obstetrícia e Cuidados de Saúde do País de
Gales

� National Audit Office � Tribunal de Contas

� National Investment and Loans Office � Instituto de Investimento e Crédito
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� Northern Ireland Assembly Commission � Comissão do Parlamento da Irlanda do Norte

� Northern Ireland Court Service � Serviço Judiciário da Irlanda do Norte

Coroners Courts Tribunais de Instrução Criminal

County Courts Tribunais de Comarca

Court of Appeal and High Court of Justice
in Northern Ireland

Tribunal de Segunda Instância e Supremo
Tribunal de Justiça da Irlanda do Norte

Crown Court Supremo Tribunal

Enforcement of Judgements Office Gabinete de execução de decisões judiciais

Legal Aid Fund Fundo de Assistência Jurídica

Magistrates Courts Tribunais de Magistrados

Pensions Appeals Tribunals Tribunais de Recurso (Pensões)

� Northern Ireland, Department for Employment
and Learning

� Irlanda do Norte, Ministério do Trabalho e da
Aprendizagem

� Northern Ireland, Department for Regional
Development

� Irlanda do Norte, Ministério do
Desenvolvimento Regional

� Northern Ireland, Department for Social
Development

� Irlanda do Norte, Ministério do
Desenvolvimento Social

� Northern Ireland, Department of Agriculture
and Rural Development

� Irlanda do Norte, Ministério da Agricultura e
do Desenvolvimento Rural

� Northern Ireland, Department of Culture, Arts
and Leisure

� Irlanda do Norte, Ministério da Cultura, Artes e
Tempos Livres

� Northern Ireland, Department of Education � Irlanda do Norte, Ministério da Educação

� Northern Ireland, Department of Enterprise,
Trade and Investment

� Irlanda do Norte, Ministério das Empresas, do
Comércio e do Investimento

� Northern Ireland, Department of the
Environment

� Irlanda do Norte, Ministério do Ambiente

� Northern Ireland, Department of Finance and
Personnel

� Irlanda do Norte, Ministério das Finanças e
Pessoal
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� Northern Ireland, Department of Health, Social
Services and Public Safety

� Irlanda do Norte, Ministério da Saúde,
Serviços Sociais e Segurança Pública

� Northern Ireland, Department of Higher and
Further Education, Training and Employment

� Irlanda do Norte, Ministério do Ensino
Superior, Formação e Emprego

� Northern Ireland, Office of the First Minister
and Deputy First Minister

� Irlanda do Norte, Gabinete do Primeiro
Ministro e do Vice-Primeiro-Ministro

� Northern Ireland Office � Gabinete da Irlanda do Norte

Crown Solicitor's Office Gabinete do Procurador-Geral

Department of the Director of Public
Prosecutions for Northern Ireland

Gabinete do Director do Ministério Público
para a Irlanda do Norte

Forensic Science Agency of Northern
Ireland

Agência de Polícia Científica da Irlanda do
Norte

Office of Chief Electoral Officer for
Northern Ireland

Gabinete do Presidente da Comissão
Eleitoral da Irlanda do Norte

Police Service of Northern Ireland Polícia da Irlanda do Norte

Probation Board for Northern Ireland Comissão da Liberdade Condicional da
Irlanda do Norte

State Pathologist Service Instituto de Medicina Legal

� Office of Fair Trading � Instituto do Comércio Equitativo

� Office for National Statistics � Instituto Nacional de Estatística

National Health Service Central Register Registo Central do Serviço Nacional de
Saúde

Office of the Parliamentary Commissioner
for Administration and Health Service
Commissioners

Gabinete do Comissário Parlamentar de
Administração e Director do Serviço de
Saúde

� Office of the Deputy Prime Minister � Gabinete do Vice-Primeiro-Ministro

Rent Assessment Panels Conselho de Avaliação das Rendas

� Paymaster General's Office � Gabinete do Tesoureiro-Mor

� Postal Business of the Post Office � Empresa dos Correios

� Privy Council Office � Gabinete do Conselho de Estado

� Public Record Office � Arquivo Público

� Royal Commission on Historical Manuscripts � Comissão Real dos Monumentos Históricos
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� Royal Hospital, Chelsea � Hospital Real de Chelsea

� Royal Mint � Casa da Moeda

� Rural Payments Agency � Agência de Pagamentos Rurais

� Scotland, Auditor-General � Escócia, Presidente do Tribunal de Contas

� Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal
Service

� Escócia, Gabinete do Procurador-Geral e Fiscal

� Scotland, General Register Office � Escócia, Arquivo Central

� Scotland, Queen's and Lord Treasurer's
Remembrancer

� Escócia, Gabinete Fiduciário

� Scotland, Registers of Scotland � Escócia, Arquivos nacionais

� The Scotland Office � Gabinete da Escócia

� The Scottish Executive Corporate Services � Serviços Associativos Executivos da Escócia

� The Scottish Executive Education Department � Ministério da Educação da Escócia

National Galleries of Scotland Galerias Nacionais da Escócia

National Library of Scotland Biblioteca Nacional da Escócia

National Museums of Scotland Museus Nacionais da Escócia

Scottish Higher Education Funding Council Conselho de Financiamento do Ensino
Superior da Escócia

� The Scottish Executive Development
Department

� Ministério Escocês do Desenvolvimento

� The Scottish Executive Enterprise and Lifelong
Learning Department

� Ministério das Empresas e da Aprendizagem
ao Longo da Vida da Escócia

� The Scottish Executive Finance � Ministério das Finanças da Escócia

� The Scottish Executive Health Department � Ministério da Saúde da Escócia

Local Health Councils Conselho Locais de Saúde

National Board for Nursing, Midwifery and
Health Visiting for Scotland

Conselho Nacional de Enfermagem Geral e
Obstetrícia e Cuidados de Saúde da Escócia

Scottish Council for Postgraduate Medical
Education

Conselho escocês de pós-graduação em
medicina
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Scottish National Health Service Authorities
and Trusts

Autoridades escocesas de saúde

� The Scottish Executive Justice Department � Ministério da Justiça escocês

Accountant of Court's Office Gabinete do Consultor de tutela

High Court of Justiciary Supremo Tribunal

Court of Session Court of Session

HM Inspectorate of Constabulary Inspecção da Polícia

Lands Tribunal for Scotland Tribunal Fundiário da Escócia

Parole Board for Scotland and Local Review
Committees

Conselho da Liberdade Condicional da
Escócia e Comités Locais de Revisão

Pensions Appeal Tribunals Tribunais de Recurso (Pensões)

Scottish Land Court Tribunal Agrário Escocês

Scottish Law Commission Comissão de Direito Escocês

Sheriff Courts Sheriff Courts

Scottish Criminal Record Office Gabinete do Registo Criminal

Scottish Crime Squad Brigada Anti-Crime da Escócia

Scottish Fire Service Training Squad Brigada de Formação de Bombeiros da
Escócia

Scottish Police College Academia da Polícia da Escócia

Social Security Commissioners' Office Gabinete do Director da Segurança Social

� The Scottish Executive Rural Affairs
Department

� Ministério dos Assuntos Rurais da Escócia

Crofters Commission Comissão do Arrendamento Rural

Red Deer Commission Comissão Cinegética (Veados)

Rent Assessment Panel and Committees Conselho e Comité de Avaliação das Rendas

Royal Botanic Garden, Edinburgh Jardim Botânico, Edimburgo
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Royal Commission on the Ancient and
Historical Monuments of Scotland

Comissão Real dos Monumentos Pré-
Históricos e Históricos da Escócia

Royal Fine Art Commission for Scotland Comissão das Belas Artes da Escócia

� The Scottish Executive Secretariat � Secretariado Executivo da Escócia

� The Scottish Parliamentary Body Corporate � Gabinete operacional do Parlamento escocês

� Scottish Record Office � Arquivo escocês

� HM Treasury � Finanças

� Office of Government Commerce � Gabinete do Comércio Estatal

� The Wales Office (Office of the Secretary of
State for Wales)

� Gabinete do País de Gales (Secretário de
Estado)
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ANEXO V

LISTA DOS PRODUTOS A QUE SE REFERE O ARTIGO 7.º,

RELATIVAMENTE AOS CONTRATOS CELEBRADOS PELAS ENTIDADES

ADJUDICANTES NO DOMÍNIO DA DEFESA 1

Capítulo 25: Sal, enxofre, terras e pedras, gesso, cal e cimentos

Capítulo 26: Minérios metalúrgicos, escórias e cinzas

Capítulo 27: Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias

betuminosas; ceras minerais

com excepção de:

ex. 27.10: carburantes especiais)

Capítulo 28: Produtos químicos inorgânicos, compostos inorgânicos ou orgânicos de metais

preciosos, de elementos radioactivos, de metais das terras raras e de isótopos

com excepção de:

ex. 28.09: Explosivos

ex. 28.13: Explosivos

ex. 28.14: Gases lacrimogéneos

ex. 28.28: Explosivos

ex. 28.32: Explosivos

ex. 28.39: Explosivos

ex. 28.50: Produtos toxicológicos

ex. 28.51: Produtos toxicológicos

ex. 28.54: Explosivos

                                                
1 Para efeitos da presente directiva, apenas faz fé o texto constante do ponto 3 do Anexo I

do Acordo.
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Capítulo 29: Produtos químicos orgânicos

com excepção de:

ex. 29.03: Explosivos

ex. 29.04: Explosivos

ex. 29.07: Explosivos

ex. 29.08: Explosivos

ex. 29.11: Explosivos

ex. 29.12: Explosivos

ex. 29.13: Produtos toxicológicos

ex. 29.14: Produtos toxicológicos

ex. 29.15: Produtos toxicológicos

ex. 29.21: Produtos toxicológicos

ex. 29.22: Produtos toxicológicos

ex. 29.23: Produtos toxicológicos

ex. 29.26: Explosivos

ex. 29.27: Produtos toxicológicos

ex. 29.29: Explosivos

Capítulo 30: Produtos farmacêuticos

Capítulo 31: Adubos

Capítulo 32: Extractos tanantes e tintórios; taninos e seus derivados; matérias corantes; cores,

tintas e vernizes; mástiques; tintas de escrever

Capítulo 33: Óleos essenciais e resinóides; produtos de perfumaria ou de toucador e cosméticos
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Capítulo 34: Sabões, produtos orgânicos tenso-activos, preparados para lexívias, preparados

lubrificantes, ceras artificiais, ceras preparadas, produtos para conservação e

limpeza, velas de iluminação e artefactos semelhantes, pastas para modelar e

"ceras para a arte dentária"

Capítulo 35: Matérias albuminóides, colas e enzimas

Capítulo 37: Produtos para fotografia e cinematografia

Capítulo 38: Produtos diversos das indústrias químicas

com excepção de:

ex. 38.19: Produtos toxicológicos

Capítulo 39: Matérias plásticas artificiais, éteres e éteres da celulose, resinas artificiais e obras

destas matérias

com excepção de:

ex. 39.03: Explosivos

Capítulo 40: Borracha natural, sintética ou artificial e obras de borracha

com excepção de:

ex. 40.11: Pneumáticos para veículos automóveis à prova de bala

Capítulo 41: Peles e couros

Capítulo 42: Obras de couro; artigos de correeiro e de seleiro; artigos de viagem, bolsas e

artefactos semelhantes; obras de tripa
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Capítulo 43: Peles em cabelo e respectivas obras; peles em cabelo, artificiais

Capítulo 44: Madeira, carvão vegetal e obras de madeira

Capítulo 45: Cortiça e obras de cortiça

Capítulo 46: Obras de esteireiro e de cesteiro

Capítulo 47: Matérias-primas para o fabrico de papel

Capítulo 48: Papel e cartão; obras de pasta de celulose (ouate), de papel e de cartão

Capítulo 49: Artigos de livraria e produtos das artes gráficas

Capítulo 65: Chapéus e artefactos de uso semelhante e respectivas partes

Capítulo 66: Guarda-chuvas, guarda-sóis, bengalas, chicotes, pingalins e respectivas partes

Capítulo 67: Penas e penugem preparadas e respectivas obras; flores artificiais; obras de cabelo

Capítulo 68: Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica e matérias análogas

Capítulo 69: Produtos cerâmicos

Capítulo 70: Vidro e suas obras
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Capítulo 71: Pérolas naturais, gemas e similares, metais preciosos, metais chapeados de metais

preciosos e respectivas obras; joalharia falsa e de fantasia

Capítulo 73: Ferro fundido, ferro macio e aço

Capítulo 74: Cobre

Capítulo 75: Níquel

Capítulo 76: Alumínio

Capítulo 77: Magnésio e berílio

Capítulo 78: Chumbo

Capítulo 79: Zinco

Capítulo 80: Estanho

Capítulo 81: Outros metais comuns

Capítulo 82: Ferramentas, artigos de cutelaria e talheres, de metais comuns

com excepção de:

ex. 82.05: Ferramentas

ex. 82.07: Peças de ferramentas
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Capítulo 83: Obras diversas de metais comuns

Capítulo 84: Caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos

com excepção de:

ex. 84.06: Motores

ex. 84.08: Outros propulsores

ex. 84.45: Máquinas

ex. 84.53: Máquinas automáticas de tratamento de informação

ex. 84.55: Peças da posição 84.53

ex. 84.59: Reactores nucleares

Capítulo 85: Máquinas e aparelhos eléctricos e objectivos para usos electrotécnicos

com excepção de:

ex. 85.13: Telecomunicações

ex. 85.15: Aparelhos de transmissão

Capítulo 86: Veículos e material para vias férreas; aparelhos de sinalização não eléctricos para

vias de comunicação

com excepção de:

ex. 86.02: Locomotivas blindadas

ex. 86.03: Outros blindados

ex. 86.05: Vagões blindados

ex. 86.06: Vagões-oficinas

ex. 86.07: Vagões
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Capítulo 87: Automóveis, tractores, velocípedes e outros veículos terrestres

com excepção de:

ex. 87.08: Carros e veículos blindados

ex. 87.01: Tractores

ex. 87.02: Veículos militares

ex. 87.03: Veículos de desempanagem

ex. 87.09: Motociclos

ex. 87.14: Reboques

Capítulo 89: Navegação marítima e fluvial

com excepção de:

ex 89.01A: Navios de guerra

Capítulo 90: Instrumentos e aparelhos de óptica, fotografia e cinematografia, medida,

verificação e precisão; instrumentos e aparelhos médico-cirúrgicos

com excepção de:

ex. 90.05: Binóculos

ex. 90.13: Instrumentos diversos, laser

ex. 90.14: Telémetros

ex. 90.28: Instrumentos de medida eléctricos ou electrónicos

ex. 90.11: Microscópios

ex. 90.17: Instrumentos médicos

ex. 90.18: Aparelhos de mecanoterapia

ex. 90.19: Aparelhos de ortopedia

ex. 90.20: Aparelhos de raios X
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Capítulo 91: Relojoaria

Capítulo 92: Instrumentos de música; aparelhos de registo ou de reprodução de som; aparelhos

de registo ou de reprodução de imagens e de som, para televisão; partes e

acessórios destes instrumentos e aparelhos

Capítulo 94: Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; artigos de colchoeiro e semelhantes

com excepção de:

ex 94.01A: Cadeiras ou bancos de aeronaves

Capítulo 95: Matérias para talhe ou modelação, preparadas ou em obra

Capítulo 96: Escovas, pincéis e artefactos semelhantes, vassouras, borlas, peneiras e crivos

Capítulo 98: Obras diversas
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ANEXO VI

DEFINIÇÃO DE DETERMINADAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Para efeitos do disposto na presente directiva, entende-se por:

1) a) "Especificações técnicas", no caso de contratos de empreitada de obras públicas: a

totalidade das prescrições técnicas constantes, nomeadamente, do caderno de encargos,

que definem as características exigidas ao material, produto ou fornecimento, que

permitem caracterizá-los de modo a que correspondam à utilização a que a entidade

adjudicante os destina. Essas características incluem os níveis de desempenho

ambiental, a concepção que preencha todos os requisitos (incluindo a acessibilidade

para os deficientes) e a avaliação da conformidade, a adequação de utilização, a

segurança ou as dimensões, incluindo os procedimentos relativos à garantia de

qualidade, a terminologia, os símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a embalagem, a

marcação e rotulagem, as instruções de utilização, bem como os processos e métodos de

produção. Incluem igualmente as regras de concepção e cálculo das obras, as condições

de ensaio, de controlo e de recepção das obras, bem como as técnicas e métodos de

construção e todas as outras condições de carácter técnico que a entidade adjudicante

possa exigir, por meio de regulamentação geral ou especial, no que respeita às obras

acabadas e aos materiais ou elementos integrantes dessas obras;

b) "Especificação técnica", no caso de contratos públicos de fornecimento ou de serviços:

uma especificação constante de um documento que define as características exigidas a

um produto ou a um serviço, tais como os níveis de qualidade, os níveis de desempenho

ambiental, a concepção que preencha todos os requisitos (incluindo a acessibilidade

para os deficientes) e a avaliação da conformidade, a adequação de utilização, a

utilização do produto, a segurança ou as dimensões, incluindo as exigências importantes

aplicáveis ao produto no que se refere ao nome sob o qual é vendido, a terminologia, os

símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a embalagem, a marcação e rotulagem, as

instruções de utilização, os processos e métodos de produção e os procedimentos de

avaliação da conformidade;
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2) "Norma", uma especificação técnica aprovada por um organismo de normalização

reconhecido para aplicação repetida ou continuada, cuja observância não é obrigatória e que

se enquadra no âmbito de uma das seguintes categorias:

� norma internacional: uma norma aprovada por uma organização internacional de

normalização e acessível ao público em geral;

� norma europeia: uma norma aprovada por uma organização europeia de normalização e

acessível ao público em geral;

� norma nacional: uma norma aprovada por uma organização nacional de normalização e

acessível ao público em geral;

3) "Homologação técnica europeia", uma apreciação técnica favorável da aptidão de um produto

para ser utilizado para um determinado fim, com fundamento no cumprimento dos requisitos

essenciais para a construção, segundo as características intrínsecas do produto e as condições

estabelecidas de execução e utilização. A homologação técnica europeia é conferida pelo

organismo designado para o efeito pelo Estado-Membro;

4) "Especificação técnica comum", uma especificação técnica estabelecida de acordo com um

processo reconhecido pelos Estados-Membros, que tenha sido publicada no Jornal Oficial das

Comunidades Europeias;

5) "Referencial técnico", qualquer produto elaborado por organismos europeus de normalização,

que não as normas oficiais, em conformidade com procedimentos adaptados à evolução das

necessidades do mercado.
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ANEXO VII

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS

ANEXO VII A

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS DE CONCURSO

ANÚNCIO RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE UM ANÚNCIO DE PRÉ-INFORMAÇÃO SOBRE UM

PERFIL DE ADQUIRENTE

1. País da entidade adjudicante

2. Designação da entidade adjudicante

3. Endereço internet do "perfil de adquirente" (URL)

4. Número ou números de referência da nomenclatura CPV
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ANÚNCIO DE PRÉ-INFORMAÇÃO

1. Designação, endereço, número de fax, endereço electrónico da entidade adjudicante e, se for

diferente, do serviço junto do qual podem ser obtidas informações adicionais.

2. Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato público reservado a oficinas protegidas

ou cuja execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

3. Para os contratos de empreitada de obras públicas: natureza e extensão das obras e local de

execução; nos casos em que a obra está dividida em vários lotes, características essenciais

desses lotes em relação à obra; se estiver disponível, estimativa da margem de variação do

custo das obras previstas, número(s) de referência à nomenclatura.

Para os contratos públicos de fornecimento: natureza e quantidade ou valor dos produtos a

fornecer, número de referência da nomenclatura; número(s) de referência da nomenclatura.

Para os contratos públicos de serviços: montante total previsto das aquisições para cada uma

das categorias de serviços enumeradas no Anexo II A; número(s) de referência da

nomenclatura.

4. Data provisória prevista para o início do processo de adjudicação ou do contrato ou contratos;

no caso de contratos públicos de serviços, por categoria.

5. Se for o caso, indicação de que se trata de um acordo-quadro.

6. Se necessário, outras informações.
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7. Data de envio do anúncio ou de envio do anúncio que informa sobre a publicação do presente

anúncio sobre o perfil de adquirente.

8. Indicação de que o contrato é ou não abrangido pelo Acordo.

ANÚNCIOS DE CONCURSO

Concursos públicos, limitados, diálogo concorrencial, procedimentos por negociação:

1. Designação, endereço, número de telefone e de fax e endereço electrónico da entidade

adjudicante.

2. Se for o caso, indicação de que se trata de um contrato público reservado a oficinas protegidas

ou cuja execução está reservada no quadro de programas de empregos protegidos.

3. a) Processo de adjudicação escolhido.

b) Se for o caso, justificação do recurso ao processo acelerado (nos concursos limitados e

nos procedimentos por negociação).

c) Se for o caso, indicação de que se trata de um acordo-quadro.

d) Se for o caso, indicação de que se trata de um sistema de aquisição dinâmico.

e) Se for o caso, recurso a um leilão electrónico (em concursos públicos, limitados ou

procedimentos por negociação, no caso a que se refere a alínea a) do n.º 1 do

artigo 30.º).
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4. Forma de contrato.

5. Local de execução/realização das obras, local de entrega dos produtos ou local de prestação

dos serviços.

6. a) Contratos de empreitada de obras públicas:

� natureza e extensão das obras e características gerais da obra. Indicar,

nomeadamente, as opções relativamente a obras suplementares e, se conhecido, o

calendário provisório dos recursos a tais opções, bem como o número de eventuais

reconduções. Se a obra ou a empreitada se encontrar dividida em vários lotes, a

ordem de grandeza dos diferentes lotes; número(s) de referência da nomenclatura,

� informações relativas ao objecto da obra ou do contrato quando este inclua

igualmente a elaboração de projectos,

� no caso de acordo-quadro, indicar igualmente o período previsto de duração do

acordo-quadro, o valor total estimado das obras para todo o período de duração do

acordo-quadro, assim como, na medida do possível, o valor e frequência dos

contratos a adjudicar.
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b) Contratos públicos de fornecimento:

� natureza dos produtos a fornecer, indicando, nomeadamente, se destinam a

aquisição, a locação financeira, a locação ou a locação-venda, ou a mais de uma

destas modalidades, com número de referência da nomenclatura. Quantidade de

produtos a fornecer, incluindo quaisquer opções relativamente a aquisições

suplementares e, se conhecido, o calendário provisório de exercício de tais

opções, bem como o número de eventuais reconduções; número(s) de referência

da nomenclatura,

� no caso de contratos com carácter regular ou renováveis no decurso de um

determinado período, apresentar igualmente, se conhecido, o calendário dos

contratos públicos posteriores relativos aos fornecimentos a adquirir,

� no caso de acordos-quadro, indicar igualmente o período previsto de duração do

acordo-quadro, o valor total estimado dos fornecimentos para todo o período de

validade do acordo-quadro, assim como, na medida do possível, o valor e

frequência dos contratos a adjudicar.

c) Contratos públicos de serviços:

� categoria e descrição do serviço. Número(s) de referência à nomenclatura.

Quantidade dos serviços a fornecer. Indicar nomeadamente as opções

relativamente a aquisições suplementares e, se conhecido, o calendário provisório

para o exercício de tais opções, bem como o número de eventuais reconduções.

No caso de contratos renováveis no decurso de um determinado período,

apresentar igualmente, se conhecida, uma estimativa do calendário dos contratos

públicos posteriores relativos aos serviços a adquirir.
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No caso de acordos-quadro, indicar igualmente o período previsto de duração do

acordo-quadro, o valor total estimado das prestações para todo o período de

duração do acordo-quadro, assim como, na medida do possível, o valor e

frequência dos contratos a adjudicar.

� indicar se a execução do serviço está reservada, por força de disposições

legislativas, regulamentares ou administrativas, a uma profissão específica.

Referência das disposições legislativas, regulamentares e administrativas.

� Indicar se as pessoas colectivas devem referir os nomes e as habilitações

profissionais do pessoal que será responsável pela execução do serviço.

7. Se os contratos estiverem divididos em lotes, indicação da possibilidade de os operadores

económicos apresentarem propostas relativamente a um, vários e/ou à totalidade desses lotes.

8. Data-limite de conclusão da empreitada de obras/do fornecimento/da prestação de serviços ou

duração do contrato de  empreitada de obras/fornecimento/prestação de serviços. Na medida

do possível, data-limite para o início das obras ou data-limite para o início ou a entrega dos

fornecimentos ou da prestação de serviços.

9. Admissão ou proibição de variantes.

10. Se for o caso, condições especiais a que está submetida a execução do contrato.
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11. No caso de concursos públicos:

a) designação, endereço, número de telefone e de fax e endereço electrónico do serviço ao

qual podem ser pedidos os cadernos de encargos e demais documentos complementares;

b) se for o caso, data-limite para efectuar esse pedido;

c) se for o caso, montante e condições de pagamento da quantia necessária à obtenção

desses documentos.

12. a) Data-limite de recepção das propostas ou das propostas indicativas sempre que se trate

da implementação de um sistema de aquisição dinâmico (concursos públicos).

b) Data-limite de recepção dos pedidos de participação (concursos limitados e

procedimentos por negociação).

c) Endereço para onde devem ser enviado(a)s.

d) Língua ou línguas em que devem ser redigido(a)s.

13. No caso de concursos públicos:

a) pessoas autorizadas a assistir à abertura das propostas;

b) data, hora e local desta abertura.

14. Sendo o caso, cauções e garantias exigidas.
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15. Principais condições de financiamento e de pagamento e/ou referências aos textos que as

regulam.

16. Sendo o caso, forma jurídica que deve assumir o agrupamento de operadores económicos

adjudicatário.

17. Os critérios de selecção relativos à situação pessoal dos operadores económicos que possam

levar à sua exclusão, as informações necessárias que provem que não estão abrangidos pelos

casos que justificam a exclusão. Os critérios de selecção e informações relativas à situação

pessoal do operador económico, bem como as informações e formalidades necessárias para a

avaliação das condições mínimas de carácter económico e técnico que o operador económico

deve preencher. Nível(eis) mínimo(s) específico(s) de condições eventualmente exigido(s).

18. Para os acordos-quadro: o número, eventualmente o número máximo, previsto de operadores

económicos que dele farão parte, duração prevista do acordo-quadro, especificando, sendo o

caso, os motivos que justifiquem uma duração superior a quatro anos.

19. Para o diálogo concorrencial e os procedimentos por negociação com publicação de um

anúncio de concurso, indicar, se for caso disso, o recurso a um procedimento que decorre em

fases sucessivas a fim de reduzir progressivamente o número de soluções a discutir ou de

propostas a negociar.

20. Nos concursos limitados, no diálogo concorrencial e nos procedimentos por negociação com

publicação de um anúncio de concurso, sempre que se recorra à possibilidade de reduzir o

número de candidatos convidados a apresentar propostas, a dialogar ou a negociar: número

mínimo e, eventualmente, máximo previsto e critérios objectivos a aplicar para selecção desse

número de candidatos.
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21. Prazo durante o qual o proponente é obrigado a manter a sua proposta (concursos públicos).

22. Sendo o caso, designação e endereço dos operadores económicos já seleccionados pela

entidade adjudicante (procedimentos por negociação).

23. Critérios, a que se refere o artigo 53.º, a utilizar na adjudicação: "preço mais baixo" ou

"proposta economicamente mais vantajosa". Os critérios que permitem definir a proposta

economicamente mais vantajosa, bem como a respectiva ponderação, serão referidos quando

não constarem do caderno de encargos ou, no caso de diálogo concorrencial, da memória

descritiva.

24. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de

mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos ou, se for o caso,

designação, endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço

junto do qual podem ser obtidas essas informações.

25. Data(s) de publicação do anúncio de pré-informação, em conformidade com as especificações

técnicas de publicação indicadas no Anexo VIII, ou menção da sua não-publicação.

26. Data de envio do anúncio.

27. Indicação de que o contrato é ou não abrangido pelo Acordo.
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ANÚNCIO DE CONCURSO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO

DINÂMICO

1. País da entidade adjudicante.

2. Designação e endereço electrónico da entidade adjudicante.

3. Referência da publicação do anúncio de concurso no sistema de aquisição dinâmico.

4. Endereço electrónico onde o caderno de encargos e os documentos complementares relativos

ao sistema de aquisição dinâmico estejam disponíveis.

5. Objecto do contrato: descrição por número ou números de referência da nomenclatura "CPV"

e quantidade ou âmbito do contrato a adjudicar.

6. Prazo de apresentação das propostas indicativas.

ANÚNCIO DE ADJUDICAÇÃO

1. Designação e endereço da entidade adjudicante.

2. Processo de adjudicação escolhido. Em caso de procedimento por negociação sem publicação

prévia de anúncio (artigo 28.º), respectiva justificação.

3. Contratos de empreitada de obras públicas: natureza e extensão das prestações e

características gerais da obra.
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Contratos públicos de fornecimento: natureza e quantidade dos produtos fornecidos, se for o

caso, por fornecedor; número de referência da nomenclatura.

Contratos públicos de serviços: categoria do serviço e descrição; número de referência da

nomenclatura; quantidade de serviços adquiridos.

4. Data da adjudicação.

5. Critérios de adjudicação.

6. Número de propostas recebidas.

7. Designação e endereço do(s) adjudicatário(s).

8. Preço ou gama de preços (mínimo/máximo) pagos.

9. Valor da ou das propostas seleccionadas, ou proposta mais elevada e menos elevada que

foram tidas em conta para a adjudicação.

10. Se for o caso, valor e parte do contrato susceptível de ser subcontratada a terceiros.

11. Data de publicação do anúncio, em conformidade com as especificações técnicas de

publicação indicadas no Anexo VIII.

12. Data de envio do presente anúncio.
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13. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, sendo o caso, de

mediação. Especificação do prazo para a interposição de recursos ou, sendo o caso, nome,

endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual

podem ser obtidas essas informações.
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ANEXO VII B

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS PARA

AS CONCESSÕES DE OBRAS PÚBLICAS

1. Designação, endereço, número de fax e endereço electrónico da entidade adjudicante.

2. a) Local de execução

b) Objecto da concessão; natureza e âmbito das prestações

3. a) Data-limite de apresentação das candidaturas

b) Endereço para onde devem ser enviado(a)s

c) Língua ou línguas em que devem ser redigido(a)s

4. Condições pessoais, técnicas e financeiras que os candidatos devem preencher

5. Critérios a utilizar na adjudicação do contrato

6. Se for o caso, percentagem mínima das obras confiadas a terceiros

7. Data de envio do anúncio

8. Designação e endereço do órgão responsável pelos processos de recurso e, se for o caso, de

mediação. Especificação dos prazos para a interposição de recursos ou, sendo o caso, nome,

endereço, número de telefone, número de fax e endereço electrónico do serviço junto do qual

podem ser obtidas essas informações.
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ANEXO VII C

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS DE CONCURSO DO

CONCESSIONÁRIO DE OBRAS PÚBLICAS QUE NÃO SEJA UMA ENTIDADE

ADJUDICANTE

1. a) Local de execução

b) Natureza e extensão das prestações e características gerais da obra

2. Prazo de execução eventualmente imposto

3. Designação e endereço do serviço ao qual podem ser pedidos os cadernos de encargos e

demais documentos complementares

4. a) Data-limite de recepção dos pedidos de participação e/ou de recepção das propostas

b) Endereço para onde devem ser enviado(a)s

c) Língua ou línguas em que devem ser redigido(a)s

5. Se for o caso, cauções e garantias exigidas

6. Condições de carácter económico e técnico a preencher pelo empreiteiro

7. Critérios a utilizar na adjudicação

8. Data de envio do anúncio
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ANEXO VII D

INFORMAÇÕES QUE DEVEM CONSTAR DOS ANÚNCIOS PARA

OS CONCURSOS DE SERVIÇOS

ANÚNCIO DE CONCURSO

1. Designação, endereço, número de fax, endereço electrónico da entidade adjudicante e do

serviço junto do qual podem ser obtidos documentos adicionais

2. Descrição do projecto

3. Tipo de concurso: público ou limitado

4. No caso de concurso público: data-limite para a apresentação dos projectos

5. No caso de concurso limitado:

a) Número previsto de participantes;

b) Se for caso disso, nomes dos participantes já seleccionados;

c) Critérios de selecção dos participantes;
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d) Data-limite para os pedidos de participação.

6. Se for caso disso, indicar se a participação está reservada a uma profissão determinada

7. Critérios que serão aplicados na avaliação dos projectos

8. Se for caso disso, nomes dos membros do júri seleccionados

9. Indicar se a decisão do júri é vinculativa para a entidade adjudicante

10. Se for caso disso, número e valor dos prémios

11. Se for caso disso, indicar os pagamentos a efectuar a todos os participantes

12. Indicar se na sequência do concurso serão ou não adjudicados contratos ao vencedor ou aos

vencedores

13. Data de envio do anúncio

ANÚNCIO SOBRE OS RESULTADOS DE UM CONCURSO

1. Designação, endereço, número de fax e endereço electrónico da entidade adjudicante.

2. Descrição do projecto.

3. Número total de participantes.
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4. Número de participantes estrangeiros.

5. Vencedor ou vencedores do concurso.

6. Se for caso disso, prémio ou prémios.

7. Referência do anúncio de concurso.

8. Data de envio do anúncio.
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ANEXO VIII

CARACTERÍSTICAS RELATIVAS À PUBLICAÇÃO

1. Publicação dos anúncios

a) Os anúncios a que se referem os artigos 35.º, 58.º, 64.º e 69.º são enviados pelas

entidades adjudicantes ao Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias

no formato requerido pela Directiva 2001/78/CE da Comissão, de 13 de Setembro

de 2001, relativa à utilização dos formulários-tipo aquando da publicação dos anúncios

de concursos públicos 1. Os anúncios de pré-informação referidos no primeiro parágrafo

do n.º 1 do artigo 35.º, publicados sobre um perfil de adquirente tal como previsto na

alínea b) do ponto 2, respeitarão igualmente este formato, do mesmo modo que o

anúncio de informação sobre esta publicação.

b) Os anúncios a que se referem os artigos  35.º, 58.º, 64.º e 69.º são publicados pelo

Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias ou pelas entidades

adjudicantes no caso de anúncios de pré-informação publicados sobre um perfil de

adquirente em conformidade com o primeiro parágrafo do n.º 1 do artigo 35.º.

As entidades adjudicantes podem, além disso, publicar estas informações na Internet

num "perfil de adquirente", tal como referido na alínea b) do ponto 2.

                                                
1 JO L 285 de 29.10.2001, p. 1.
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c) O Serviço das Publicações Oficiais das Comunidades Europeias fornece à entidade

adjudicante a confirmação de publicação a que se refere o n.º 8 do artigo 36.º.

2. Publicação de informações complementares ou adicionais

a) As entidades adjudicantes são encorajadas a publicar integralmente o caderno de

encargos e os documentos complementares na Internet.

b) O perfil de adquirente pode incluir anúncios de pré-informação, referidos no primeiro

parágrafo do n.º 1 do artigo 35.º, informações relativas a concursos públicos a decorrer,

as aquisições previstas, as adjudicações efectuadas, os processos anulados e todas as

informações gerais de utilidade como pontos de contacto, números de telefone e de fax,

endereços postais e endereços electrónicos.

3. Formato e modalidades de envio dos anúncios por via electrónica

O formato e as modalidades de envio dos anúncios por via electrónica estão disponíveis no

endereço Internet: "http://simap.eu.int".

http://simap.eu.int/
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ANEXO IX

REGISTOS 1

ANEXO IX A

CONTRATOS DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS

São os seguintes os registos profissionais e as declarações e certificados em questão:

� na Bélgica, o "Registre du Commerce", "Handelsregister",

� na Dinamarca, o "Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

� na Alemanha, o "Handelsregister" e o "Handwerksrolle",

� na Grécia, o "Mητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων - MEEΠ (registo das empresas

contratantes) do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e das Obras

Públicas (Y.ΠΕ.Χ.Ω.∆.Ε.),

� em Espanha, para as pessoas colectivas, a inscrição no "Registro Mercantil" ou num

registo equivalente em função das características da entidade em questão,

� em França, o "Registre du commerce et des sociétés" e o "Répertoire des métiers",

                                                
1 Para os fins do disposto no artigo 46.º, entende-se por "registos" os que figuram no presente

anexo e os que os substituírem no caso de serem introduzidas modificações a nível nacional.
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� na Irlanda, o "Registrar of Companies" ou o "Registrar of Friendly Societies". Um

fornecedor que não esteja inscrito pode ser convidado a apresentar um certificado

atestando que declarou, sob compromisso de honra, que exerce a profissão em questão

no país onde se encontra estabelecido, em lugar específico e sob firma determinada,

� na Itália, o "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato",

� no Luxemburgo, o "Registre aux firmes" e o "Rôle de la Chambre des métiers",

� nos Países Baixos, o "Handelsregister",

� na Áustria, o "Firmenbuch", o "Gewerberegister", os "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

� em Portugal, o Registo Nacional das Pessoas Colectivas,

� na Finlândia, o "Kaupparekisteri", "Handelsregistret",

� na Suécia, o "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

� no Reino Unido, um fornecedor é considerado inscrito num registo comercial ou

profissional quando o "Registrar of Companies" certificar que aquele fornecedor

constituiu uma sociedade, ou quando, num atestado, o interessado declare, sob

compromisso de honra, que exerce a profissão em questão em lugar específico e sob firma

determinada.
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ANEXO IX B

CONTRATOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO

São os seguintes os registos profissionais ou comerciais e as declarações e certificados em questão:

� na Bélgica: o "Registre de commerce", "Handelsregister",

� na Dinamarca: o "Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

� na Alemanha: o "Handelsregister" e o "Handwerksrolle",

� na Grécia: o "Bιοτεχνικό ή Βιοµηχανικό ή Εµπορικό Επιµελητήριο",

� em Espanha: para as pessoas colectivas, a inscrição no "Registro Mercantil" ou num

registo equivalente em função das características da entidade em questão,

� em França: o "Registre du commerce et des sociétés" e o "Répertoire des métiers",

� na Irlanda, o "Registrar of Companies" ou o "Registrar of Friendly Societies". Um

fornecedor que não esteja inscrito pode ser convidado a apresentar um certificado

atestando que declarou, sob compromisso de honra, que exerce a profissão em questão

no país onde se encontra estabelecido, em lugar específico e sob firma determinada,

� na Itália: o "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato" e o

"Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato",
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� no Luxemburgo: o "Registre aux firmes" e o "Rôle de la Chambre des métiers",

� nos Países Baixos: o "Handelsregister",

� na Áustria: o "Firmenbuch", o "Gewerberegister", os "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

� em Portugal: o Registo Nacional das Pessoas Colectivas,

� na Finlândia: o "Kaupparekisteri", "Handelsregistret",

� na Suécia: o "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

� no Reino Unido um fornecedor é considerado inscrito num registo comercial ou

profissional quando o "Registrar of Companies" certificar que aquele fornecedor

constituiu uma sociedade, ou quando, num atestado, o interessado declare, sob

compromisso de honra, que exerce a profissão em questão em lugar específico e sob

firma determinada.
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ANEXO IX C

CONTRATOS PÚBLICOS DE SERVIÇOS

São os seguintes os registos profissionais ou comerciais e as declarações e certificados em questão:

− na Bélgica, o "Registre du commerce � Handelsregister" e as "Ordres professionnels �

Beroepsorden",

− na Dinamarca, o "Erhvervs- og selskabsstyrelsen",

− na Alemanha, o "Handelsregister", o "Handwerksrolle" e o "Vereinsregister", o

"Partnerschaftsregister" e o "Mitgliedsverzeichnisse der Berufskammern der Länder",

− na Grécia, pode ser exigida ao prestador de serviços uma declaração, sob compromisso de

honra, perante um notário, relativa ao exercício da profissão em questão; nos casos previstos

na legislação nacional em vigor, para a prestação dos serviços de estudo do Anexo IIA, o

registo profissional "Mητρώο Μελετητών" e o "Μητρώο Γραφείων Μελετών",

− em Espanha, para as pessoas colectivas, a inscrição no "Registro Mercantil" ou num

registo equivalente em função das características da entidade em questão, ,

− em França, o "Registre du commerce et des sociétés" e o "Répertoire des métiers",
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� na Irlanda, o "Registrar of Companies" ou o "Registrar of Friendly Societies". Um

fornecedor que não esteja inscrito pode ser convidado a apresentar um certificado

atestando que declarou, sob compromisso de honra, que exerce a profissão em questão

no país onde se encontra estabelecido, em lugar específico e sob firma determinada,

− em Itália, o "Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato", o

"Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato" ou o "Consiglio nazionale degli

ordini professionali",

− no Luxemburgo, o "Registre aux firmes" e o "Rôle de la Chambre des métiers",

− nos Países Baixos, o "Handelsregister",

− na Áustria, o "Firmenbuch", o "Gewerberegister", os "Mitgliederverzeichnisse der

Landeskammern",

− em Portugal, o Registo Nacional das Pessoas Colectivas,

− na Finlândia, o "Kaupparekisteri", "Handelsregistret",

− na Suécia, o "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren",

− no Reino Unido, um fornecedor é considerado inscrito num registo comercial ou

profissional quando o "Registrar of Companies" certificar que aquele fornecedor

constituiu uma sociedade, ou quando, num atestado, o interessado declare, sob

compromisso de honra, que exerce a profissão em questão em lugar específico e sob

firma determinada.
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ANEXO X

EXIGÊNCIAS RELATIVAS AOS DISPOSITIVOS DE RECEPÇÃO ELECTRÓNICA

DE PROPOSTAS, DE PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO OU DE PLANOS E PROJECTOS

NOS CONCURSOS PARA TRABALHOS DE CONCEPÇÃO

Os dispositivos de recepção electrónica de propostas/pedidos de participação e de planos e projectos

devem, através de meios técnicos e procedimentos adequados, garantir, pelo menos, que:

a) As assinaturas electrónicas relativas às propostas/pedidos de participação e às transmissões de

planos e projectos obedeçam às disposições nacionais adoptadas em aplicação da

Directiva 1999/93/CE;

b) A hora e data precisas da recepção das propostas/pedidos de participação e dos planos e

projectos possam ser determinadas com exactidão;

c) Seja possível assegurar, na medida do razoável, que antes das datas-limite fixadas ninguém

possa ter acesso aos dados transmitidos de acordo com as presentes exigências;

d) Possa haver razoável certeza de que, em caso de violação da proibição de acesso referida na

alínea anterior, tal violação será claramente detectável;

e) As datas para a abertura dos dados recebidos só possam ser fixadas ou alteradas por pessoas

autorizadas;
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f) Nas diferentes fases do processo de adjudicação do contrato ou de concurso para trabalhos de

concepção o acesso à totalidade ou parte dos dados apresentados só seja possível mediante a

acção simultânea das pessoas autorizadas;

g) A acção simultânea das pessoas autorizadas possa dar acesso apenas aos dados enviados após

a data fixada;

h) Os dados recebidos e abertos de acordo com as presentes exigências sejam acessíveis

unicamente às pessoas autorizadas a deles tomar conhecimento.
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ANEXO XI

PRAZOS DE TRANSPOSIÇÃO E DE APLICAÇÃO

(Artigo 80.º)

Directiva Prazos de transposição e de aplicação

92/50/CEE (JO L 209 de 24.7.1992, p. 1)
Áustria, Finlândia, Suécia*

1 de Julho de 1993
1 de Janeiro de 1995

93/36/CEE (JO L 199 de 9.8.1993, p. 1)
Áustria, Finlândia, Suécia*

13 de Junho de 1994
1 de Janeiro de 1995

93/37/CEE (JO L 199 de 9.8.1993, p. 54)
codificação das directivas:

� 71/305/CEE (JO L 185 de 16.8.1971, p. 5):

� CE a 6
� Dinamarca, Irlanda, Reino Unido
� Grécia
� Espanha, Portugal
� Áustria, Finlândia, Suécia*

30 de Julho de 1972
1 de Janeiro de 1973
1 de Janeiro de 1981
1 de Janeiro de 1986
1 de Janeiro de 1995

� 89/440/CEE (JO L 210 de 21.7.1989, p. 1):

� CE a 9
� Grécia, Espanha, Portugal
� Áustria, Finlândia, Suécia*

19 de Julho de 1990
1 de Março de 1992
1 de Janeiro de 1995

97/52/CE (JO L 328 de 28.11.1997, p. 1) 13 de Outubro de 1998

* EEE: 1 de Janeiro de 1994
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ANEXO XII

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIA 1

Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 1.º, n.º1 Art. 1.º,

primeira linha,
adaptado

Art. 1.º,
primeira linha,
adaptado

Art. 1.º, primeira
linha, adaptado

Art. 1.º, n.º 2,
alínea a)

Art. 1.º, alínea a),
primeira parte de
frase

Art. 1.º, alínea a),
primeira e última
partes da última frase

Art. 1.º, alínea a) Alterado

Art. 1.º, n.º 2,
alínea b)

Art. 1.º, alínea a) e c),
adaptado

- -

Art. 1.º, n.º 2,
alínea c), 1.º
parágrafo

- Art. 1.º, alínea a),
segunda parte
da primeira frase
e segunda frase,
adaptados

-

Art. 1.º, n.º 2,
alínea c), 2.º
parágrafo

- Art. 1.º, alínea a),
adaptado

-

Art. 1.º, n.º 2,
alínea d), 1.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 1.º, n.º 2,
alínea d), 2.º
parágrafo

- - Art. 2.º, adaptado

Art. 1.º, n.º 2,
alínea d), 3.º
parágrafo

- - considerando (16)
adaptado

Art. 1.º, n.º 3 Art. 1.º, alínea d) - -
Art. 1.º, n.º 4 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 5 - - - Novo

                                                
1 A menção "adaptado" indica uma formulação nova do texto, que não comporta alterações

relativamente ao âmbito do texto da directiva revogada. As alterações no âmbito das disposições da
directiva revogada são indicadas pela menção "alterado". Esta última menção aparece na última coluna
quando a alteração diz respeito às disposições das três directivas revogadas. Quando a alteração só diz
respeito a uma única ou duas destas directivas, a menção "alterado" está indicada na coluna das
directivas em questão.
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 1.º, n.º 6 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 7 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 8,
1.º parágrafo

- - Art. 1.º, alínea c),
primeira frase
adaptado

Art. 1.º, n.º 8, 2.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 1.º, n.º 8, 3.º
parágrafo

Art. 1.º, alínea h) Art. 1.º, alínea c) Art. 1.º, alínea c), 2.ª
frase

Alterado

Art. 1.º, n.º 9 Art. 1.º, alínea b),
adaptado

Art. 1.º, alínea b),
adaptado

Art. 1.º, alínea b),
adaptado

Art. 1.º, n.º10 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 11, 1.º
parágrafo

Art. 1.º, alínea e),
adaptado

Art. 1.º, alínea d),
adaptado

Art. 1.º, alínea d),
adaptado

Art. 1.º, n.º 11, 2.º
parágrafo

Art. 1.º, alínea f),
adaptado

Art. 1.º, alínea e),
adaptado

Art. 1.º, alínea e),
adaptado

Art. 1.º, n.º 11, 3.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 1.º, n.º 11, 4.º
parágrafo

Art. 1.º, alínea g),
adaptado

Art. 1.º, alínea f),
adaptado

Art. 1.º, alínea f),
adaptado

Art. 1.º, n.º 11, 5.º
parágrafo

- - Art. 1.º, alínea g),
adaptado

Art. 1.º, n.º 12 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 13 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 14 - - - Novo
Art. 1.º, n.º 15 - - - Novo
Art. 2.º Art. 6.º, n.º 6 Art. 5.º, n.º 7 Art. 3.º, n.º 2 Alterado
Art. 3.º - Art. 2.º, n.º 2 -
Art. 4.º, n.º 1 Novo Novo Art. 26.º, n.ºs 2 e 3,

adaptado
Art. 4.º, n.º 2 Art. 21.º, alterado Art. 18.º, adaptado Art. 26.º, n.º 1

alterado
Art. 5.º Art. 33.º-A, adaptado Art. 28.º, alterado Art. 38.º-A, adaptado
Art. 6.º - Art. 15.º, n.º 2 - Alterado
Art. 7.º, alíneas a)
e b)

- Art. 5.º, n.º 1,
alínea a), adaptado

Art. 7.º, n.º 1,
alínea a), adaptado
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 7.º, alínea c) Art. 6.º, n.º 1,

alínea a), adaptado
- -

Art. 8.º Art. 2.º e art. 6.º,
n.º 1, alínea b),
adaptado

- Art. 3.º, n.º 3 e
art. 7.º, n.º 1,
alínea a), adaptado

Art. 9.º, n.º 1,
1.º parágrafo

- Art. 5.º, n.º 5 Art. 7.º, n.ºs 2 e 7 Alterado

Art. 9.º, n.º 1, 2.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 9.º, n.º 2 - Art. 5.º, n.º 1,
alínea b)

- Alterado

Art. 9.º, n.º 3 Art. 6.º, n.º 4 Art. 5.º, n.º 6 Art. 7.º, n.º 3, 2.º
membro de frase

Art. 9.º, n.º 4 Art. 6.º, n.º 5,
adaptado

Art.9, n.º 5,
alínea a)

Art. 6.º, n.º 3,
adaptado

- Art. 7.º, n.º 4, 3.º
parágrafo, adaptado

Art. 9.º, n.º 5,
alínea b)

- Art. 5.º, n.º 4 - Alterado

Art. 9.º, n.º 6 - Art. 5.º, n.º 2 -
Art. 9.º, n.º 7 - Art. 5.º, n.º 3 Art. 7.º, n.º 6
Art. 9.º, n.º 8,
alínea a)

- - Art. 7.º, n.º 4 Alterado

Art. 9.º, n.º 8,
alínea b)

- - Art. 7.º, n.º 5 Alterado

Art. 9.º, n.º 9 - - - Novo
Art. 10.º Novo Art. 3.º, adaptado Art. 4.º, n.º 1

adaptado
Art. 11.º - - - Novo
Art. 12.º Art. 4.º, alínea a) Art. 2.º, alínea a) Art. 1.º, alínea a) ii) Alterado
Art. 13.º - - - Novo
Art. 14.º Art. 4.º, alínea b) Art. 2.º, n.º 1,

alínea b)
Art. 4.º, n.º 2

Art. 15.º, alínea a) Art. 5.º, alínea a)
adaptado

Art. 4.º, alínea a)
adaptado

Art. 5.º, alínea a)
adaptado

Art. 15.º, alíneas b)
e c)

Art. 5.º, alíneas b) e
c)

Art. 4.º, alíneas b) e
c)

Art. 5.º, alíneas b) e
c)
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art.16.º - - Art. 1.º, alínea a), iii)

a ix),adaptado
Art. 17.º - - - Novo
Art. 18.º - - Art. 6.º Alterado
Art. 19.º - - - Novo
Art. 20.º - - Art. 8.º
Art. 21.º Art. 9.º
Art. 22.º - - Art. 10.º
Art. 23.º Art. 10.º Art. 8.º Art. 14.º Alterado
Art. 24.º, n.ºs 1 a 4,
1.º parágrafo

Art. 19.º Art. 16.º, n.º 1, Art. 24.º, n.º 1 Alterado

Art. 24.º, n.º 4, 2.º
parágrafo

- Art. 16.º, n.º 2,
adaptado

Art. 24.º, n.º 2,
adaptado

Art. 25.º, 1.º
parágrafo

Art. 20.º, 1.º
parágrafo

Art. 17.º, 1.º
parágrafo

Art. 25.º, 1.º
parágrafo

Alterado

Art. 25.º, 2.º
parágrafo

Art. 20.º, 2.º
parágrafo

Art. 17.º, 2.º
parágrafo

Art. 25.º, 2.º
parágrafo

Art. 26.º - - - Novo
Art. 27.º, 1.º
parágrafo

Art. 23.º, n.º 1 - Art. 28.º, n.º 1 Alterado

Art. 27.º, 2.º e 3.º
parágrafos

Art. 23.º, n.º 2 - Art. 28.º, n.º 2

Art. 28.º, 1.º
parágrafo

Art. 7.º, n.º1 adaptado Art. 6.º, n.º 1
adaptado

Art. 11.º, n.º 1
adaptado

Art. 28.º, 2.º
parágrafo

Art. 7.º, n.º 4 Art. 6.º, n.º 4 Art. 11.º, n.º 4 Alterado

Art. 29.º - - - Novo
Art. 30.º, n.º 1,
alínea a)

Art. 7.º, n.º 2,
alínea a)

Art. 6.º, n.º 2 Art. 11.º, n.º 2,
alínea a)

Art. 30.º, n.º 1,
alínea b)

Art. 7.º, n.º 2,
alínea c)

Novo Art. 11.º, n.º 2,
alínea b)

Art. 30.º, n.º 1,
alínea c)

- Art. 11.º, n.º 2,
alínea c)

Art. 30.º, n.º 1,
alínea d)

Art. 7.º, n.º 2,
alínea b)

- -

Art. 30.º, n.ºs 2, 3
e 4

- - - Novo
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 31.º, ponto 1),
alínea a)

Art. 7.º, n.º 3 alínea a) Art. 6.º, n.º 3,
alínea a)

Art. 11.º, n.º 3,
alínea a)

Art. 31.º, ponto 1),
alínea b)

Art. 7.º, n.º 3,
alínea b)

Art. 6.º, n.º 3,
alínea c)

Art. 11.º, n.º 3,
alínea b)

Art. 31.º, ponto 1),
alínea c)

Art. 7.º, n.º 3,
alínea c)

Art. 6.º, n.º 3,
alínea d)

Art. 11.º, n.º 3,
alínea d)

Art. 31.º, ponto 2),
alínea a)

- Art. 6.º, n.º 3,
alínea b)

-

Art. 31.º, ponto 2),
alínea b)

- Art. 6.º, n.º 3,
alínea e)

-

Art. 31.º, ponto 2,
alínea c)

- Novo -

Art. 31.º, ponto 2),
alínea d)

- Novo -

Art. 31.º, ponto 3) - - Art. 11.º, n.º 3,
alínea c)

Art. 31.º, ponto 4),
alínea a)

Art. 7.º, n.º 3,
alínea d)

- Art. 11.º, n.º 3,
alínea e)

Art. 31.º, ponto 4,
alínea b)

Art. 7.º, n.º 3,
alínea e)

- Art. 11.º, n.º 3,
alínea f)

Art. 32.º - - - Novo
Art. 33.º - - - Novo
Art. 34.º, 1.º e 2.º
parágrafos

Art. 9.º, 1.º e 2.º
parágrafos

- -

Art. 34.º, 3.º
parágrafo

Art. 9.º, 3.º parágrafo Alterado

Art. 35.º, n.º 1,
1.º parágrafo,
alínea a), primeiro
parágrafo

- Art. 9.º, n.º 1,
1.º parágrafo

-

Art. 35.º, n.º 1,
1.º parágrafo,
alínea a), segundo
parágrafo

- Art. 9.º, n.º 1, 2.º
parágrafo, primeira
frase

- Alterado

Art. 35.º, n.º 1,
1.º parágrafo,
alínea b)

- - Art. 15.º, n.º 1
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 35.º, n.º 1,
1.º parágrafo,
alínea c)

Art. 11.º, n.º 1 - -

Art. 35.º, n.º 1, 2.º
parágrafo

- Art. 9.º, n.º 5, 2.º
parágrafo

Art. 17.º, n.º 2, 2.º
parágrafo

Alterado

Art. 35.º, n.º 1, 3.º
parágrafo

Art. 11.º, n.º 7, 2.º
parágrafo

- - Alterado

Art. 35.º, n.º 1, 4.º,
5.º e 6.º parágrafos

- - - Novos

Art. 35.º, n.º 2 Art. 11.º, n.º 2 Art. 9.º, n.º 2 Art. 15.º, n.º 2 Alterado
Art. 35.º, n.º 3 - - - Novo
Art. 35.º, n.º 4,
primeiro parágrafo

Art. 11.º, n.º 5,
1.ª frase

Art. 9.º, n.º 3,
1.ª frase

Art. 16.º, n.º 1 Alterado

Art. 35.º, n.º 4, 2.º
e 3.º parágrafos

- - - Novos

Art. 35.º, n.º 4, 4.º
parágrafo

Art. 16.º, n.º 3 e 4

Art. 35.º, n.º 4, 5.º
parágrafo

Art. 11.º, n.º 5, 2.ª
frase

Art. 9.º, n.º 3, 2.ª
frase

Art. 16.º, n.º 5 Alterado

Art. 36.º, n.º 1 Art. 11.º, n.º 6, 1.º
parágrafo, adaptado

Art. 9.º, n.º 4, 1.ª
frase, adaptado

Art. 17.º, n.º 1, 1.ª
frase, adaptado

Art. 36.º, n.º 2,
1.º parágrafo

Art. 11.º, n.º 7, 1.ª
frase

Art. 9.º, n.º 5, 1.º
parágrafo

Art. 17.º, n.º 2, 1.º
parágrafo

Alterado

Art. 36.º, n.º 2, 2.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 36.º, n.º 3 Art. 11.º, n.º 10 Art. 9.º, n.º 8 Art. 17.º, n.º 5 Alterado
Art. 36.º, n.º 4 Art. 11.º, n.ºs 8 e 13 Art. 9.º, n.ºs 6 e 11 Art. 17.º, n.ºs 4 e 8 Alterado
Art. 36.º, n.º 5 Art. 11.º, n.º 11,

adaptado
Art. 9.º, n.º 9,
adaptado

Art. 17.º, n.º 6,
adaptado

Art. 36.º, n.º 6 Art. 11.º, n.º 13, 2.ª
frase

Art. 9.º, n.º 11, 2.ª
frase

Art. 17.º, n.º 8, 2.ª
frase

Alterado

Art. 36.º, n.º 7,
1.º parágrafo

Art. 11.º, n.º 12 Art. 9.º, n.º 10 Art. 17.º, n.º 7
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 36.º, n.º 7, 2.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 37.º Art. 17.º Art. 13.º Art. 21.º Alterado
Art. 38.º, n.º 1 - - - Novo
Art. 38.º, n.º 2 Art. 12.º, n.º 2,

adaptado
Art. 10.º, n.º 1,
adaptado

Art. 18.º, n.º1,
adaptado

Art. 38.º, n.º 3 Art. 13.º, n.ºs 1 e 3,
adaptado

Art. 11.º, n.ºs 1 e 3,
adaptado

Art. 19.º, n.ºs 1 e 3,
adaptado

Alterado

Art. 38.º, n.º 4 Art. 12.º, n.º 2 e
art. 13.º, n.º 4,
adaptados

Art. 10.º, n.º 1-A e
art. 11.º, n.º 3-A,
adaptados

Art. 18.º, n.º 2 e
art. 19.º, n.º 4,
adaptados

Art. 38.º, n.ºs 5 e 6 - - - Novos
Art. 38.º, n.º 7 Art. 12.º, n.º 5 Art. 10.º, n.º 4 Art. 18.º, n.º 5 Alterado
Art. 38.º, n.º 8 Art. 14.º, n.º 1 Art. 12.º, n.º 1 Art. 20.º, n.º 1 Alterado
Art. 39.º Art. 12.º, n.ºs 3 e 4,

art. 13.º, n.º 6, e
art. 14.º, n.º 2
adaptados

Art. 10.º, n.ºs 2 e 3,
art. 11.º, n.º 5, e
art.12.º, n.º 2
adaptados

Art. 18.º, n.ºs 3 e 4,
art. 19.º, n.º 6 e
art. 20.º, n.º 2
adaptados

Art. 40.º Art. 13.º, n.º 2, e
art. 14.º, n.º 3

Art. 11.º, n.º 2, e
art. 12.º, n.º 3

Art. 19.º, n.º 2, e
art. 20.º, n.º 3

Alterado

Art. 41.º, n.º 1 Art. 8.º, n.º 2, 1.ª
frase, adaptado

Art. 7.º, n.º 2, 1.ª
frase, adaptado

Art. 12.º, n.º 2, 1.ª
frase, adaptado

Art. 41.º, n.º 2 Art. 8.º, n.º 1, 1.º
parágrafo, adaptado

Art. 7.º, n.º 1, 1.º
parágrafo, adaptado

Art. 12.º, n.º 1, 1.º
parágrafo, adaptado

Art. 41.º, n.º 3 Art. 8.º, n.º 1, 2.º
parágrafo, adaptado

Art. 7.º, n.º 1, 2.º
parágrafo, adaptado

Art. 12.º, n.º 1, 2.º
parágrafo, adaptado

Art. 8.º, n.º 2, última
frase

Art. 7.º, n.º 2, última
frase

Art. 12.º, n.º 2, última
frase

Suprimido

Art. 42.º, n.ºs 1, 3
e 6

Art. 13.º, n.º 5, e
art. 18.º, n.º 2

Art. 11.º, n.º 4, e
art. 15.º, n.º 3

Art. 19.º, n.º 5, e
art. 23.º, n.º 2

Alterado

Art. 42.º,
n.ºs 2, 4 e 5

- - - Novos

Art. 43.º Art. 8.º, n.º 3 Art. 7.º, n.º 3 Art. 12.º, n.º 3 Alterado
Art. 44.º, n.º 1 Art. 18.º, n.º 1

adaptado
Art. 15.º, n.º 1
adaptado

Art. 23.º, n.º 1
adaptado

Alterado
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 44.º, n.º 2 - - - Novo
Art. 44.º, n.º 3 Art. 22.º Art. 23.º, n.º 3 Art. 32.º, n.º 4 Alterado
Art. 44.º, n.º 4 - - - Novo
Art. 45.º, n.º 1 - - - Novo
Art. 45.º, n.º 2,
1.º parágrafo

Art. 24.º,
1.º parágrafo,
adaptado

Art. 20.º, n.º 1,
adaptado

Art. 29.º,
1.º parágrafo,
adaptado

Art. 45.º, n.º 2, 2.º
parágrafo

- - - Novo

Art. 45.º, n.º 3 Art. 24.º, 2.º e 3.º
parágrafos, adaptado

Art. 20.º, n.ºs 2 e 3,
adaptado

Art. 29.º, 2.º e 3.º
parágrafos, adaptado

Art. 45.º, n.º 4 Art. 24.º, 4.º
parágrafo

Art. 20.º, n.º 4 Art. 29.º, 4.º
parágrafo

Alterado

Art. 46.º, 1.º
parágrafo

Art. 25.º, 1.ª frase
alterado

Art. 21.º, n.º 1 e n.º 2,
1.ª frase, adaptado

Art. 30.º, n.ºs 1 e 3,
1.ª frase, adaptado

Art. 46.º,
2.º parágrafo

- - Art. 30.º, n.º 2

Art. 47.º, n.º 1,
alíneas a) e b)

Art. 26.º, n.º 1,
alíneas a) e b),
adaptado

Art. 22.º, n.º 1,
alíneas a) e b),
adaptado

Art. 31.º, n.º 1,
alíneas a) e b),
adaptado

Art. 47.º, n.º 1,
alínea c)

Art. 26.º, n.º 1,
alínea c)

Art. 22.º, n.º 1,
alínea c)

Art. 31.º, n.º 1,
alínea c)

Alterado

Art. 47.º, n.ºs 2 e 3 - - - Novos
Art. 47.º, n.º 4 e 5 Art. 26.º, n.º 2 e 3,

adaptado
Art. 22.º, n.ºs 2 e 3,
adaptado

Art. 31.º, n.ºs 2 e 3,
adaptado

Alterados

Art. 48.º, n.º 1 e
n.º 2, alíneas a) a e)
e g) a j)

Art. 27.º, n.º 1,
adaptado

Art. 23.º, n.º 1,
adaptado

Art. 32.º, n.º 2,
adaptado

Art. 48.º, n.º 2,
alínea f)

- - Novo

Art. 48.º, n.ºs 3 e 4 - - - Novos
Art. 48.º, n.º 5 Novo Novo Art. 32.º, n.º 1,

adaptado
Art. 48.º, n.º 6 Art. 27.º, n.º 2 Art. 23.º, n.º 2 Art. 32.º, n.º 3
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 49.º Novo Novo Art. 33.º Alterado
Art. 50.º - - - Novo
Art. 51.º Art. 28.º Art. 24.º Art. 34.º
Art. 52.º Art. 29.º Art. 25.º Art. 35.º Alterado
Art. 53.º, n.º 1 Art. 30.º, n.º 1

adaptado
Art. 26.º, n.º 1
adaptado

Art. 36.º, n.º 1
adaptado

Art. 53.º, n.º 2 Art. 30.º, n.º 2 Art. 26.º, n.º 2 Art. 36.º, n.º 2 Alterado
Art. 30.º, n.º 3 - - Suprimido

Art. 54.º - - - Novo
Art. 55.º Art. 30.º, n.º 4, 1.º

e 2.º parágrafos
Art. 27.º, 1.º e 2.º
parágrafos

Art. 37.º, 1.º e 2.º
parágrafos

Alterado

- Art. 30.º, n.º 4,
3.º parágrafo

Art. 27.º, 3.º
parágrafo

Art. 37.º, 3.º
parágrafo

Suprimido

- Art. 30.º, n.º 4,
4.º parágrafo

- - Suprimido

- Art. 31.º - - Suprimido
- Art. 32.º - - Suprimido
Art. 56.º Art. 3.º, n.º 1,

adaptado
Art. 57.º - Novo
Art. 58.º Art. 11.º n.º 3, n.º 6

a 11 e n.º 13
Alterado

Art. 59.º Art. 15.º - -
Art. 60.º Art. 3.º, n.º 2 - -
Art. 61.º Novo - -
Art. 62.º Art. 3.º, n.º 3
Art. 63.º Art. 3.º, n.º 4 Alterado
Art. 64.º Art. 11.º, n.º 4, n.º 6,

1.º parágrafo, n.º 7,
1.º parágrafo, e n.º 9

- - Alterado

Art. 65.º Art. 16.º
Art. 66.º - - Art. 13.º, n.ºs 3 e 4
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 67.º, n.º 1 - - Art. 13.º, n.º 1,

1.º parágrafo e n.º 2,
1.º parágrafo

Art. 67.º, n.º 2 Art. 13.º, n.º 1,
travessões 1 a 3 e
n.º 2, travessões 1 a 3

Alterado

Art. 68.º - - Novo
Art. 69.º, n.º 1 - - Art. 15.º, n.º 3
Art. 69.º, n.º 2,
1.º parágrafo

- - Art. 16.º, n.º 1 e n.º 2,
2.º travessão

Alterado

Art. 69.º, n.º 2, 2.º
parágrafo e n.º 3

- - Novo

Art. 70.º - - Art. 17.º, n.º 1, n.º 2,
1.º e 3.º parágrafos,
n.ºs 3 a 6 e n.º 8

Alterado

Art. 71.º - - Novo
Art. 72.º - - Art. 13.º, n.º 5
Art. 73.º - - Art. 13.º, n.º 6, 1.º

parágrafo
Art. 74.º - - Art. 13.º, n.º 6, 2.º

parágrafo
Alterado

Art. 33.º Art. 30.º Art. 38.º Suprimido
Art. 75.º Art. 34.º, n.º 1,

adaptado
Art. 31.º, n.º 1,
adaptado

Art. 39.º, n.º 1,
adaptado

Art. 76.º Art. 34.º, n.º 2 Art. 31.º, n.º 2 Art. 39.º, n.º 2 Alterado
Art. 39.º, n.º 2,
alínea d), segundo
parágrafo

Suprimido

Art. 77.º, n.º 1 - Art. 32.º, n.º 1 Art. 40.º, n.º 1
Art. 35.º, n.º 3 Art. 32.º, n.º 2 Art. 40.º, n.º 3 AlteradoArt. 77.º, n.º 2
- - Art. 40.º, n.º 2 Suprimido

Art. 77.º, n.º 3 - Art. 32.º, n.º 3 Art. 40.º, n.º 4 Alterado
Art. 78.º, n.ºs 1 e 2 Novos
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Art. 78.º, n.ºs 3 e 4 Art. 6.º, n.º 2,

alínea a),
Art. 5.º, n.º 1,
alínea d)

Art. 7.º, n.º 1,
alínea c)

Alterado

Art. 79.º, alínea a) Art. 6.º, n.º 1,
alínea b), adaptado

Art. 5.º, n.º 1,
alínea c), segundo
parágrafo, adaptado

Art. 7.º, n.º 1,
alínea b), segundo
parágrafo, adaptado

Art. 79.º, alínea b) Art. 35.º, n.º 2 - Art. 16.º, n.º 4 Alterado
Art. 79.º, alínea c) - - - Novo
Art. 79.º, alínea d) Art. 35.º, n.º 1,

adaptado
- -

Art. 79.º, alínea e) Art. 29.º, n.º 3,
adaptado

-

Art. 79.º, alínea f) Art. 35.º, n.º 2
adaptado

- - Novo

Art. 79.º, alínea g) - - -
Art. 79.º, alíneas h)
e I)

- - - Novos

Art 80.º
Art 81.º
Art 82.º
Art. 83.º
Anexo I Anexo II Alterado
Anexos IIA e IIB - - Anexos IA e IB Alterado
Anexo III Anexo I - - Acto de

adesão da
Áustria, da
Finlândia e
da Suécia

Adaptado

Anexo IV - Anexo I - Acto de
adesão da
Áustria, da
Finlândia e
da Suécia

Adaptado
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Presente directiva Directiva 93/37/CEE Directiva 93/36/CEE Directiva 92/50/CEE Outros actos
Anexo V - Anexo II - Alterado
Anexo VI Anexo III Anexo III Anexo II Alterado
Anexo VII A, B, C
e D

Anexos IV, V e VI Anexo IV Anexos III e IV Alterado

Anexo VIII - - - Novo
Anexo IX Adaptado
Anexo IX A - Art. 21.º, n.º 2 - Acto de

adesão da
Áustria, da
Finlândia e
da Suécia

Adaptado

Anexo IX B - - Art. 30.º, n.º 3 Acto de
adesão da
Áustria, da
Finlândia e
da Suécia

Adaptado

Anexo IX C Art. 25.º, adaptado - - Acto de
adesão da
Áustria, da
Finlândia e
da Suécia

Adaptado

Anexo X Novo
Anexo XI Novo
Anexo XII Novo
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I. Introdução

Em 11 de Julho de 2000, a Comissão apresentou a sua proposta de directiva do Parlamento Europeu
e do Conselho relativa à coordenação dos processos de adjudicação dos contratos públicos de
fornecimento, dos contratos públicos de serviços e dos contratos de empreitadas de obras públicas. 1

A proposta baseava-se no n.º 2 do artigo 47.º e nos artigos 55.º e 95.º do Tratado.

O Parlamento Europeu emitiu parecer em primeira leitura em 17 de Janeiro de 2002 2.

O Comité Económico e Social emitiu parecer em 26 de Abril de 2001 3.

O Comité das Regiões emitiu parecer em 13 de Dezembro de 2000 4.

Em 21 de Maio de 2002, o Conselho confirmou o acordo político com vista à adopção da posição
comum nos termos do n.º 2 do artigo 251.º do Tratado.

Em 20 de Março de 2003 o Conselho adoptou a sua posição comum na versão que consta do
doc. 11029/02 MAP 30 CODEC 922. 5

II. Objectivo

O objectivo da proposta supra é simplificar o quadro jurídico existente alterando e reformulando as
directivas sobre a coordenação dos processos de adjudicação dos contratos públicos de
fornecimento, dos contratos públicos de serviços e dos contratos de empreitada de obras públicas
(Directiva 92/50/CEE, Directiva 93/36/CEE e Directiva 93/37/CEE) e fundindo as directivas num
único texto.

No essencial, a proposta da Comissão acrescenta novas exigências e salvaguardas processuais a fim
de modernizar, simplificar e clarificar o quadro jurídico existente. A este respeito a proposta
introduz designadamente mecanismos de compra electrónica, um novo procedimento que permite
um "diálogo" entre a entidade adjudicante e os candidatos no caso de contratos complexos, a
possibilidade de os compradores públicos concluírem "acordos-quadro", com base nos quais os

                                                
1 JO C 29E de 30.1.2001, p. 11.
2 JO C 271E de 7.11.2002, p. 176.
3 JO C 193 de 10.7.2001, p. 7.
4 JO C 144 de 15.2.2001, p. 23.
5 JO C
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contratos podem ser adjudicados sem aplicar todas as obrigações da directiva, a clarificação de
disposições relativas às especificações técnicas e várias alterações às disposições sobre critérios de
adjudicação e selecção.

Além disso, o texto visa diminuir o número dos diferentes limiares. Por último, o conteúdo das
disposições da directiva "clássica" deverá ser alinhado com as outras duas partes do pacote
legislativo, ou seja a proposta de um Vocabulário Comum para os Contratos Públicos (CPV)
(Regulamento 2195/02/CE) e a proposta de directiva "Serviços de Utilidade Pública"
(Directiva/.../CE), que coordena os processos de adjudicação de entidades que operam nos sectores
da água, energia, transportes e telecomunicações.

III. Análise da posição comum do Conselho 1

1. Em geral

A posição comum do Conselho mantém a abordagem de base da Comissão e integra paralelamente
algumas das alterações adoptadas pelo Parlamento Europeu. Algumas destas alterações também
foram aceites pela Comissão na sua proposta alterada (COM(2002) 236) 2.

Tentou-se deste modo responder a várias preocupações do PE, facilitar a implementação prática das
disposições e introduzir possibilidades de escolha para os Estados-Membros. Em especial, as
disposições pormenorizadas foram substituídas por cláusulas mais gerais. As ligações aos domínios
de política paralela com implicações importantes para os concursos públicos foram reforçadas ou
introduzidas, especialmente através de uma série de considerandos novos ou alterados, e algumas
definições e disposições foram clarificadas a fim de evitar confusões ou incoerências.

                                                
1 Nota: a numeração dos artigos remete para o resultado da primeira leitura do Parlamento

(doc. 5307/02) ou, onde se indica (actual ...) para a posição comum (doc. 11029/02).
2 JO C 203E de 27.8.2002, p. 210.
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Além disso, o Conselho introduziu disposições mais pormenorizadas sobre os leilões electrónicos e
sistemas de aquisição dinâmicos, que passam a constituir novos métodos dentro dos procedimentos
existentes. O Conselho procurou também clarificar a relação entre a directiva clássica e a directiva
dos serviços, incluindo os serviços postais no domínio dos serviços de utilidade pública e adaptando
as disposições desta proposta em conformidade.

2. Alterações do PE

O Conselho aceitou várias das alterações do PE e incorporou-as no texto actual. Relativamente a
algumas delas foi aceite a substância mas não a formulação exacta. Algumas outras alterações
foram rejeitadas pelo Conselho.

2.1. As seguintes alterações do PE foram aceites pelo Conselho e integradas no texto da sua
posição comum:

As seguintes alterações foram aceites sem modificações:

Alteração 5 – novo considerando 13-A, actual considerando 14
(Definição de central de compras)

Alteração 141 – novo considerando 3-C, actual considerando 6
(Referência à possibilidade de os Estados-Membros tomarem medidas em conformidade com
o artigo 3.º do Tratado)

Alteração 125 – considerando 31, actual considerando 45
(Inclusão de engenheiros)

Alteração 24 – artigo 1.º, n.º 7, actual n.º 5
(Definição de acordo-quadro)

Alteração 34 – artigo 12.º, n.º 3, alínea a), actual artigo 9.º, n.º 8, alínea a)
(Inclusão de outras formas de remuneração no que se refere a contratos de seguros)

Alteração 121 – artigo 18.º alínea b), actual artigo 16.º, alínea b)
(Clarificação relativamente aos "programas")

Esta alteração do PE procura corrigir uma incoerência óbvia no texto, presente em várias versões
linguísticas de direito aplicável. Foi aceite pelo Conselho. O considerando 24 dá mais explicações.
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Alteração 37 – artigo 18.º, alínea d), actual artigo 16.º, alínea d)
(Exclusão de alguns contratos financeiros)

Alteração 150 – artigo 31.º (ponto 4), actual artigo 61.º
(Incorporação da possibilidade de adjudicação de obras complementares)

O Conselho incorporou esta alteração do PE, aceitando as vantagens evidentes de aumentar a
flexibilidade e facilitar a aplicação das disposições.

Alteração 88 – artigo 46.º, n.º 2, alínea h) (suprimido), actual artigo 45.º, n.º 2
(Referência genérica à fraude e a actividades ilegais)

O Conselho aceitou os objectivos da alteração do PE e suprimiu a cláusula, uma vez que o seu
conteúdo já está coberto pela alínea c) do n.º 1 do artigo 45.º.

Alteração 94 – artigo 49.º, n.º 4, actual artigo 48.º, n.º 5
(Fiabilidade dos empreiteiros)

O Conselho aceitou o conteúdo da alteração do PE tendo acrescentado novas referências e
explicações.

2.2. As seguintes alterações do PE foram aceites em princípio mas foram integradas com
algumas modificações

Alteração 1 – novo considerando 3-A, actual considerando 4
(Evitar distorções de concorrência)

Esta alteração foi parcialmente incluída no texto deste considerando.

Alteração 2 – novo considerando 3-B, actual considerando 5
(Obrigação de desenvolvimento sustentável para as políticas comunitárias)

Esta alteração foi aceite em parte e integrada no texto do considerando.
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Alteração 168 – novo considerando 13-B, actual considerando 14
(Decisão simplificada sobre a observação do disposto na directiva em certos casos de recurso a
uma central de compras)

Esta alteração foi aceite em parte e integrada no considerando 14 com várias modificações de
redacção.

Alteração 142 – novo considerando 14-A
(Serviços complementares em contratos de empreitada de obras públicas)

O tema desta alteração foi tratado no considerando 9.

Alteração 7 – novo considerando 15-A, actual considerando 9
(Adjudicação conjunta ou separada de contratos)

Esta disposição foi inserida mas o Conselho preferiu utilizar uma formulação que dá à legislação
nacional ainda mais flexibilidade.

Alteração 10 – considerando 22, actual considerando 31
(Inclusão do uso não-discriminatório de critérios ambientais)

A alteração foi aceite em princípio com algumas modificações de redacção.

Alteração 11 – novo considerando 22-A, actual considerando 32
(Referência à directiva relativa ao destacamento dos trabalhadores)

A alteração foi aceite em princípio e o âmbito da disposição foi clarificado mediante uma alteração
da redacção.

Alteração 170 – novo considerando 33-A, actual considerando 41
(Exclusão de certos participantes)

Aceite com ligeiras alterações de redacção.
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Alterações 171 e 145 – artigo 1.º, n.º 2
(Âmbito especial dos "contratos de empreitada de obras públicas")

O Conselho aceitou o conteúdo das alterações com excepção da justificação obrigatória de uma
adjudicação comum de concepção e execução, mas considerou mais adequado incluir a clarificação
nos considerandos.

Alterações 126 e 172 – artigo 1.º, n.º 5, actual n.º 10
(Inclusão das centrais de compras na definição das entidades adjudicantes)

O Conselho aceitou a necessidade de clarificar a relação entre entidades adjudicantes e centrais de
compras, mas considerou mais adequado juntar uma definição separada de central de compras no
n.º 10.

Alteração 21 – artigo 1.º, n.º 5-A (novo), actual n.º 10
(Definição de central de compras)

Aceite em princípio, ver observações às alterações 126/172.

Alteração 23 – artigo 1.º, n.º 6-A (novo), actual n.º 7
(Definição de leilões)

A integração dos leilões electrónicos foi aceite pelo Conselho com novas explicações e disposições
pormenorizadas.

Alteração 31 – artigo 5.º, actual artigo 6.º
(Clarificação da confidencialidade da informação)

O Conselho incorporou o conteúdo da alteração na nova formulação do artigo 6.º.

Alteração 147 – artigo 6.º, n.º 1-A (novo)
(Princípios da transparência e da não discriminação)

O Conselho aceitou o conteúdo da alteração, mas considerou mais adequado remeter para princípios
tão gerais e consensuais nos considerandos e não no articulado. As disposições dos artigos não têm
efeito sobre os contratos abaixo dos limiares.
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Alteração 175 – artigo 6.º-A (novo), actual artigo 11.º
(Centrais de compras)

O Conselho inseriu esta disposição genérica sobre as centrais de compras num artigo novo e
reestruturado modificando a redacção da alteração do PE.

Alteração 32 – artigo 8.º, alíneas a), b) e c), actual artigo 7.º, alíneas a), b) e c)
(Montantes dos limiares)

O Conselho acordou sobre montantes que diferem tanto da proposta inicial da Comissão como da
alteração do Parlamento Europeu. O Conselho baseou os montantes num método diferente de
cálculo, tomando em conta alterações nas paridades desde a data em que a Comissão apresentou a
sua proposta.

Alteração 35 – artigo 12.º, n.º 6, alínea b), actual artigo 9.º
(Incorporação do fenómeno da renovação tácita dos contratos nas disposições sobre métodos
de cálculo)

A substância desta alteração está reflectida no n.º 1 do artigo 9.º.

Alteração 36 – artigo 15.º-A (novo), actual artigo 19.º
(Contratos no quadro de um programa para empregos protegidos)

O Conselho aceitou a ideia de facilitar a conclusão de contratos com instituições de emprego
protegido. A redacção da alteração do PE foi ligeiramente modificada.

Alteração 38 – artigo 19.º, actual artigo 18.º
(Exclusão dos contratos adjudicados a outras entidades adjudicantes)

O Conselho aceitou a alteração do PE em parte, mas seguiu a proposta da Comissão ao negar a
extensão a contratos que não sejam contratos de serviços.

Alteração 45 – artigo 24.º, n.º 3, actual artigo 23.º, n.º 6
(Rótulos ecológicos europeus como especificações técnicas)

O Conselho aceitou o conteúdo da alteração, mas preferiu estabelecer as condições dos rótulos
ecológicos como especificações técnicas no novo e reestruturado n.º 6.
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Alteração 46 – artigo 24.º, n.º 5, actual artigo 23.º, n.º 4
(Rejeição de proponentes por incumprimento das especificações)

O Conselho aceitou o conteúdo da alteração em partes significativas, mas modificou a redacção a
fim de aumentar a funcionalidade da disposição.

Alterações 47 e 123 – artigo 24.º, n.º 7, actual artigo 23.º, n.º 8
(Referências inaceitáveis)

O Conselho não pôde aceitar a redacção da alteração do PE. No entanto, reestruturando a
introdução do número e aditando uma justificação geral, a redacção deve agora responder a algumas
das preocupações do Parlamento, no sentido de permitir menções ou referências aos processos de
produção, etc. por razões técnicas óbvias. Além disso, o anexo VI também incorporou uma
referência aos "processos de produção".

Alteração 50 – artigo 27.º, título e n.º 1
(Incorporação de obrigações em matéria fiscal e de protecção do ambiente na lista
informativa para o proponente)

O Conselho inclui essa alteração como um reforço da transparência, mas preferiu uma formulação
diferente deixando ao critério dos Estados-Membros a decisão sobre o que prescrever às entidades
adjudicantes.

Alteração 51 – artigo 27.º, n.ºs 1-A e 1-B (novos)
(Cumprimento da legislação social e das disposições relativas à protecção do emprego)

O Conselho aceitou o conteúdo da alteração, mas preferiu integrar as preocupações no
considerando 31.

Alteração 57 – artigo 29.º, n.º 3, actual artigo 30.º, alínea c)
(Disposição especial sobre alguns contratos de fornecimentos públicos ou de prestação de
serviços públicos)

O Conselho incorporou parte do conteúdo da alteração reestruturando todo o artigo 30.º.
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Alteração 137 – artigo 30.º, actual artigo 29.º
(Diálogo concorrencial)

O Conselho incorporou algumas das alterações sugeridas mediante uma reestruturação global do
artigo 29.º.

Alteração 65 – artigo 32.º-A (novo) actual artigo 54.º
(Disposições sobre os leilões electrónicos)

O Conselho aceitou o conceito dos leilões electrónicos mas aprovou disposições mais
pormenorizadas no artigo 54.º. Foram também introduzidos como critérios elementos quantificáveis
para além do preço e foi clarificado que os leilões electrónicos deveriam também passar a ser
possíveis no domínio "clássico".

Alteração 161 – artigo 37.º, n.º 1, actual artigo 38.º
(Supressão de uma observação geral sobre os prazos das propostas)

O Conselho aceitou parte da alteração e suprimiu a primeira frase deste número por não ter valor
legislativo.

Alteração 74 – artigo 42.º, n.º 2, actual n.º 3
(Exigências suplementares que garantem uma protecção de dados adequada)

O Conselho aceitou parte da alteração alargando as exigências ao arquivo da informação.

Alterações 77 e 132 – artigo 44.º, n.º 6
(Respeito da confidencialidade relativamente a segredos técnicos ou comerciais)

O Conselho concordou com o conteúdo da alteração mas preferiu manter a disposição em relação
directa com os princípios gerais. Deste modo, a maior parte da formulação relevante encontra-se no
artigo 6.º.

Alteração 80 – artigo 46.º, n.º 1, alínea ca) (nova), actual artigo 45.º, n.º 1, alínea d)
(Inclusão do branqueamento de capitais como motivo de exclusão de proponentes)

O Conselho aceitou a alteração com uma ligeira modificação de redacção.
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Alteração 85 – artigo 46.º, n.º 2, alínea c), actual artigo 45.º, n.º 2, alínea c)
(Precisão sobre o tipo de sentenças – sentenças nos termos da legislação nacional)

O Conselho aceitou o conteúdo e o objectivo da alteração e integrou-a com algumas modificações
de redacção.

Alteração 86 – artigo 46.º, n.º 2, alínea d), actual artigo 45.º
(Inclusão da violação de normas laborais e disposições relativas à protecção de emprego como
faltas graves em matéria profissional)

O Conselho não incluiu esta disposição no artigo 45.º mas incorporou-a como motivo de exclusão
no caso de propostas anormalmente baixas no artigo 55.º e também como uma referência geral no
considerando 31.

Alteração 87 – artigo 46.º, n.º 2, alínea a) (nova), actual artigo 45.º
(Incumprimento da legislação relativa à protecção do emprego e aos contratos colectivos)

A exemplo da alteração 86, o Conselho considerou suficiente tratar este tipo de incumprimento no
contexto do artigo 55.º ou do considerando 31.

Alteração 89 – artigo 46.º, n.º 2, alínea ha) (nova), actual artigo 45.º
(Incumprimento de obrigações em matéria de protecção da saúde e da segurança dos
trabalhadores)

O Conselho aceitou os objectivos desta alteração mas considerou que o conteúdo das alterações 86,
87 e 89 pode ser coberto por uma cláusula geral no considerando 31, que especifica o que é possível
ao abrigo desta directiva e/ou legislação aplicável.

Alteração 93 – artigo 49.º, n.º 3, alínea c), actual artigo 48.º, n.º 2, alínea f)
(Inclusão da gestão ambiental e da saúde e da segurança dos trabalhadores)

O Conselho aceitou o conteúdo desta alteração, mas preferiu integrar um ponto mais genérico (f)
remetendo apenas para a gestão ambiental.
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Alteração 95 – artigo 49.º, n.º 4, alínea a), actual artigo 48.º n.º 2, alínea f)
(Referência a práticas de gestão ambiental)

O Conselho considera que o disposto na alínea f) do n.º 2 do artigo 48.º permite que as medidas de
gestão ambiental sejam tidas em conta desde que sejam relevantes para as capacidades de um
proponente. Esta cláusula está por isso em consonância com os objectivos das alterações 93 e 95.

Alteração 97 – artigo 50.º-A (novo), actual artigo 50.º
(Inclusão das normas de gestão ambiental como ponto de referência para a certificação)

O Conselho aceitou o conteúdo desta alteração com algumas modificações de redacção e com uma
referência aos casos descritos na alínea f) do artigo 48.º.

Alteração 153 – artigo 52.º-A (novo)
(Entidades de direito privado)

O Conselho integrou o conteúdo da alteração do PE reformulando o primeiro parágrafo do
artigo 52.º a fim de cobrir todos os casos relevantes.

Alterações 15 e 100 – artigo 54.º e considerando correspondente, actualmente artigo 54.º e
considerando 31
(Incorporação do incumprimento das disposições relativas à segurança do emprego como
motivo para constituir uma proposta anormalmente baixa)

O Conselho aceitou as alterações com algumas modificações de redacção.

Alteração 103 – artigo 61.º, novo n.º 1-A
(Referência aos requisitos relativos à assinatura electrónica)

O Conselho aceitou a substância da alteração, mas preferiu a clarificação no Anexo X e no
considerando 35. A questão da encriptação não foi integrada.

Alteração 104 – artigo 61.º, n.º 2, actual artigo 71.º, n.º 2
(Clarificação sobre arquivo e intercâmbio de informações)

O Conselho aceitou uma variante mais reduzida da alteração. O texto tem que ser visto no contexto
do n.º 3 do artigo 42.º.
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Alteração 108 – artigo 81.º-A (novo)
(Mecanismo de controlo)

O Conselho aceitou os objectivos da alteração PE, mas preferiu um considerando 18 explicativo em
vez de uma disposição pormenorizada no articulado.

Alteração 109 –Anexo VI, ponto 1
(Precisão da definição de "especificação técnica" para incluir contratos de prestação de
serviços e aspectos ambientais)

O Conselho aceitou a maior parte do conteúdo da alteração mas preferiu centrar-se nos parâmetros
mencionados na alteração do PE que podem ser definidos a priori como especificações técnicas.

Alterações 110, 111, 112, 113 e 114 –Anexo VII A
(Inclusão de elementos adicionais de informação sobre o contrato e as entidades adjudicantes
nos cadernos de encargos)

O Conselho só pôde aceitar alguns dos requisitos de informação complementar pedidos pelas
alterações do PE, designadamente os referentes aos processos de recurso. No que se refere à
menção das autoridades competentes em matéria de saúde e de segurança, o Conselho notou que,
em conformidade com o artigo 27.º, essa indicação devia ser inserida nos cadernos de encargos e
não nos anúncios de concursos. Consequentemente não deveria ser mencionada na lista da
informação a inserir nos anúncios de concurso.

2.3. As seguintes alterações foram rejeitadas não tendo por isso sido integradas no texto:

Alteração 162 – novo considerando 1-A
(Menção da Directiva sobre a Avaliação do Impacto Ambiental)

O Conselho preferiu integrar os aspectos ambientais de uma maneira diferente.
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Alteração 4 – novo considerando 7-A
(Exclusão dos contratos adjudicados a certas instituições do âmbito da directiva)

O Conselho não pôde concordar com uma referência aos casos descritos num considerando
separado. Esta rejeição decorre da rejeição da alteração 40 abaixo.

Alteração 8 – considerando 17
(Possibilidade de a entidade adjudicante aplicar normas nacionais)

O Conselho considerou que a referência genérica à possibilidade de aplicar normas nacionais na
ausência de normas europeias ou internacionais era suficiente e não aceitou uma frase explicativa
mais longa como sugerido pela alteração do PE. Esta rejeição decorre também da rejeição parcial da
última frase da alteração 45.

Alteração 9 – considerando 18
(Fim das negociações no processo por negociação)

O Conselho não pôde aceitar esta alteração, tendo concordado em inserir um novo processo em vez
de criar a possibilidade de um processo por negociação com publicação prévia. No entanto, o
Conselho inseriu, neste novo processo, regras para controlar o diálogo a fim de evitar desigualdades
de tratamento (ver também o novo considerando 29).

Alteração 13 – novo considerando 30-A
(Procedimentos para aplicação e execução da directiva)

O Conselho considerou que em certos casos a referência proposta às jurisdições nacionais poderia
prestar-se a confusões.

Alteração 15 – novo considerando 31-A
(Rejeição de propostas anormalmente baixas devido ao incumprimento dos requisitos de
protecção social)

O Conselho considerou suficiente incluir este caso especial de propostas anormalmente baixas nas
partes relevantes do n.º 2 do artigo 27.º e do artigo 55.º.
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Alteração 17 – novo considerando 34-A
(Pedido à Comissão para ponderar a possibilidade de uma directiva sobre concessões e
"project financing")

O Conselho considerou este pedido demasiado específico relativamente às necessidades de futuras
iniciativas legislativas, uma vez que a actual directiva exclui as concessões de serviços.

Alteração 173 – artigo 1.º, n.º 5-A (novo)
(Contrato particularmente complexo)

O Conselho não pôde aceitar a ideia de definir "contrato particularmente complexo", que tinha sido
sugerida para os casos em que os concursos para trabalhos de concepção não são encarados como
um meio adequado pelas entidades adjudicantes. Isto deve-se a que essa definição deixaria de ser
coerente com o modo como o texto do Conselho modificou as disposições sobre o "diálogo
concorrencial".

Alteração 25 – artigo 1.º, n.º 7-A (novo)
(Acordos-quadro no sector dos serviços de tradução e interpretação)

O Conselho não considerou indispensável acrescentar uma definição especial para este domínio,
dado que os serviços em questão não são submetidos a todas as regras processuais da directiva.

Alteração 29 – artigo 1.º, n.º 9, actual n.º 8, quinto travessão
(Concursos para trabalhos de concepção com e/ou sem atribuição de prémios)

O Conselho não considerou aplicável um pagamento obrigatório nos concursos para trabalhos de
concepção.

Alteração 30 – artigo 3.º, n.º 1, actual artigo 4.º, n.º 2
(Requisitos aplicáveis aos agrupamentos de operadores económicos)

O Conselho não considera que o facto de os membros de um grupo de proponentes serem
autorizados a preencher cumulativamente os requisitos da directiva possa constituir um reforço do
nível de resseguro da entidade adjudicante.
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Alteração 40 – artigo 19.º-B (novo)
(Contratos celebrados com organismos constituídos por entidades adjudicantes)

O Conselho considerou que os casos descritos seriam suficientemente cobertos pelas disposições
existentes.

Alteração 127 – artigo 23.º, n.º 3
(Condições complementares em conformidade com o princípio da não discriminação)

O Conselho considerou suficiente reportar-se a princípios tão gerais como a não discriminação e
transparência no artigo 2.º e nos considerandos.

Alteração 159 – artigo 26.º, actual artigo 25.º
(Obrigação de os subcontratantes cumprirem os artigos 46.º- 49.º da directiva)

O Conselho preferiu manter a maior parte do texto da proposta da Comissão, mas introduziu uma
possibilidade de escolha para os Estados-Membros.

Alteração 49 – artigo 26.º, novo n.º 1-A, actual artigo 25.º
(Aplicação de condições aos subcontratantes)

Ver observações relativas à alteração 159.

Alteração 54 – artigo 28.º, n.º 3-A (novo)
(Contralicitação)

O Conselho considerou que a alteração era desnecessariamente pormenorizada e que podia levar a
confusões sobre o que é permitido ou excluído no contexto dos leilões electrónicos. No entanto a
directiva não exclui a possibilidade de contralicitação.

Alteração 138 – artigo 30.º-A (novo)
(Diálogo exclusivo)

O Conselho decidiu não incluir outro processo uma vez que tal não reforçaria a transparência. No
entanto, as disposições sobre o "diálogo concorrencial" foram alinhadas por forma a possibilitar a
inclusão de alguns dos casos descritos. (Ver também as observações relativas à alteração 9).
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Alteração 151 – artigo 32.º, n.º 2-A (novo), actual artigo 31.º
(Instituição de um sistema de qualificação)

O Conselho não vê necessidade da disposição proposta e considera que tal poderia levar a
obrigações ainda mais complicadas para os proponentes. No entanto, as disposições relativas a
sistemas de aquisição dinâmicos, uma vez que foram integradas numa parte diferente do texto,
podem ser interpretadas como tendo a mesma finalidade do sistema de qualificação, mas de uma
forma mais transparente.

Alteração 63 – artigo 32.º, n.º 3-A (novo)
(Exclusão dos serviços intelectuais e disposições especiais para os serviços)

O Conselho não considerou adequada esta disposição especial, dado que os serviços em questão não
estão sujeitos a todas as regras processuais da directiva.

Alteração 139 – artigo 32.º, n.º 3-B (novo)
(Limitação dos acordos-quadro aos fornecimentos e serviços)

O Conselho não considera que os acordos-quadro devam ser limitados a serviços e fornecimentos,
uma vez que também são úteis para os contratos de empreitada de obras públicas.

Alteração 66 – artigo 33.º, n.º1, actual artigo 34.º
(Regras especiais sobre cooperação entre o sector público e o sector privado)

O Conselho preferiu manter a formulação da proposta da Comissão que contém regras especiais
apenas para a construção de habitações sociais, uma vez que os contratos complexos e o "project
financing" já estão contemplados noutras disposições.

Alteração 68 – artigo 34.º, n.º2, actual artigo 35.º
(Inclusão dos sistemas de qualificação nos casos que exigem um anúncio de concurso)

A rejeição desta alteração decorre da rejeição da alteração 151.
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Alteração 69 – artigo 35.º, n.º 1, parágrafo 1, actual artigo 36.º, n.º 1, parágrafo 1
(Publicação dos avisos de concurso no Jornal Oficial)

O Conselho considerou que as disposições sobre publicação já estão suficientemente descritas no
n.º 4 do artigo 36.º e no Anexo VIII.

Alteração 70 – artigo 37.º, n.ºs 3 a 7, actual artigo 38.º, n.ºs 3 a 7
(Prazo mínimo único de 40 dias)

O Conselho decidiu seguir mais de perto a proposta inicial da Comissão e por isso não incorporou o
prazo mínimo único de 40 dias.

Alteração 71 – artigo 40.º, n.º 4, alínea g)
(Não discriminação entre os candidatos)

O Conselho não aceitou esta alteração uma vez que o respectivo conteúdo já está coberto no
artigo 2.º que se aplica a toda a directiva.

Alteração 72 – artigo 41.º-A (novo)
(Conclusão do processo de adjudicação)

O Conselho considera que as disposições da proposta inicial da Comissão são suficientemente
claras.

Alteração 131 – artigo 42.º, n.º 1
(Escolha do método de comunicação)

O Conselho rejeitou a alteração por não constituir uma melhoria nítida na aplicação prática.

Alteração 73 – artigo 42.º, n.º 1, parágrafo 2-A (novo)
(Métodos de comunicação para os proponentes)

O Conselho rejeitou a alteração por a considerar desnecessariamente pormenorizada e difícil de
implementar. O objectivo da alteração pode ser realizado uma vez que as entidades adjudicantes
podem definir o leque dos métodos de comunicação possíveis.
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Alteração 75 – artigo 42.º, n.º 4-A (novo)
(Certificação de medidas para preservar a confidencialidade)

O Conselho considera a disposição proposta demasiado difícil de pôr em prática.

Alteração 76 – artigo 44.º, n.º 2
(Compensação pela falta de experiência)

O Conselho não vê um valor acrescentado no aditamento da frase em questão. Pelo contrário, o
aditamento poderia causar incerteza jurídica uma vez que as capacidades específicas não estão
definidas.

Alteração 78 - artigo 45.º-A (novo) (Sistemas de qualificação)

A rejeição desta alteração decorre da rejeição das alterações 68 e 151. As disposições relativas a
sistemas de aquisição dinâmicos podem ser interpretadas como tendo a mesma finalidade do
sistema de qualificação, mas de uma forma mais transparente.

Alteração 81 – artigo 46.º, n.º 1, alínea cb) (nova), actual artigo 45.º, n.º 1
(Exclusão por conduta fraudulenta ou desleal a nível da concorrência)

O Conselho rejeitou esta alteração por considerar que pouco conteúdo jurídico acrescentaria à lista
das razões de exclusão já contida no n.º 2 do artigo 45.º (ver também o novo considerando 41).

Alteração 82 – artigo 46.º, n.º 1, alínea cc) (nova), actual artigo 45.º, n.º 1
(Exclusão por incumprimento das disposições das convenções colectivas)

O Conselho não pôde aceitar esta alteração. O objectivo subjacente da alteração está contudo
parcialmente reflectido nos considerandos 31 e 32, que clarificam as possibilidades de exclusão
estabelecidas no n.º 2 do artigo 45.º.

Alteração 83 – artigo 46.º, n.º 1, alínea (cd) (nova), actual artigo 45.º, n.º 1
(Exclusões por delitos relacionados com droga)

O Conselho rejeita esta alteração uma vez que o objectivo subjacente seria difícil de integrar nas
regras de concursos públicos e porque as definições dos delitos descritos não estão harmonizadas
em toda a UE.
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Alterações 84 e 90 – artigo 46.º, n.º 2-A, actual artigo 45.º
(Exclusão por falência ou situações análogas)

O Conselho preferiu manter a exclusão de certos proponentes como uma possibilidade em vez de
uma obrigação expressa. A exclusão obrigatória poderia levar à exclusão sistemática de
proponentes que já tivessem chegado a acordo com os credores e condená-los à falência. A decisão
de adjudicar ou não um contrato a esses candidatos deverá caber às entidades adjudicantes.

Alteração 92 – artigo 49.º, n.º 2, alíneas b) e c), actual artigo 48.º
(Inclusão da protecção do meio ambiente, da gestão ambiental e do cumprimento das normas
de saúde e segurança nos critérios de "capacidade técnica")

O Conselho rejeitou o alargamento do âmbito do termo "capacidade técnica" na forma sugerida na
alteração. Ver no entanto as observações relativas à alteração 93.

Alteração 176 – artigo 53.º, n.º 1, alínea b), actual alínea a)
(Inclusão de benefícios para terceiros nos critérios de adjudicação de contratos)

O Conselho preferiu seguir a proposta da Comissão de clarificar que a "vantagem económica" é
considerada do ponto de vista da "vantagem para as entidades adjudicantes" e por isso não pode
aceitar a alteração. Considera também que "justificados pelo" é mais apropriado que "ligados ao" ou
"directamente ligados ao". O considerando 31 explica mais em pormenor de que modo este termo
deve ser interpretado.

Alteração 99 – artigo 53.º, n.º 2
(Ponderação dos critérios)

O Conselho rejeitou a alteração e manteve o conteúdo da proposta da Comissão relativa à
ponderação dos critérios. Em casos devidamente justificados, a ponderação poderá ser expressa a
posteriori (considerando 44).

Alteração 102 – artigo 61.º, n.º 1
(Escolha dos meios de comunicação pela entidade adjudicante)

Ver as observações relativas à alteração 131.
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Alteração 107 – artigo 78.º, n.º 1, actual artigo 79.º, n.º 1
(Modificações possíveis através do procedimento de Comité Consultivo)

O Conselho rejeitou a restrição do âmbito do procedimento de comitologia como pondo em perigo a
praticabilidade de todo o quadro.

Alteração 115 –Anexo VIII, ponto 1, novo travessão (da)
(Clarificação sobre a informação no sítio internet)

O Conselho considera as disposições existentes relativamente à forma da informação no sítio
internet suficientes para esta finalidade.

Alterações 117 e 116 – novos Anexos IX A e IX B
(Novos anexos com informações sobre os sistemas electrónicos e normas em matéria de
trabalho)

O Conselho rejeitou as alterações do PE uma vez que a forma proposta para os novos anexos não se
integraria no quadro estabelecido pela directiva.

3. Alterações importantes aprovadas pelo Conselho em comparação com a proposta inicial
da Comissão

Sistemas de aquisição dinâmico e leilões electrónicos – artigo 32.º-A / artigo 53.º-A

Ao introduzir disposições pormenorizadas relativas aos sistemas de compra electrónicos, o
Conselho reconheceu a necessidade de proporcionar a todas as partes interessadas regras sobre
novas técnicas a fim de manter o quadro dos concursos públicos em consonância com a evolução
mais recente.

Normas de gestão ambiental – artigo 50.º-A; Critérios ambientais como especificações técnicas
– artigo 24.º (n.º 5-A)

Ao introduzir estas disposições, o Conselho pretende contribuir para uma clarificação da utilização
das especificações técnicas ambientais em geral e certificados em particular, com o objectivo de dar
aos Estados-membros um maior grau de flexibilidade e responder aos pedidos práticos.
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Decisões do júri – artigo 63.ºa

A definição das condições para as decisões do júri foi considerada necessária a fim de salvaguardar
o anonimato como uma pré-condição de uma concorrência leal.

Anexo X

Este novo anexo define os requisitos essenciais para os concursos electrónicos. O principal conceito
foi aceite numa alteração do PE. O Conselho aprovou um texto que clarifica melhor esta questão.

4. Conclusão

A posição comum tem por objectivo proporcionar um quadro jurídico claro para os concursos

públicos prestando a devida atenção à necessidade de um alto grau de praticabilidade para todas as

partes interessadas. Mantém o conceito original e o objectivo da proposta da Comissão. Ao mesmo

tempo o Conselho decidiu incorporar uma série de alterações do PE, pelo menos em substância,

numa tentativa de dar uma resposta às preocupações do Parlamento e de clarificar melhor uma série

de pontos importantes.
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NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes (1.ª Parte)/Conselho
n.º docs. ants.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n.º props. Com.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 10.03.2003

1. Em 11 de Julho de 2000, a Comissão apresentou ao Conselho, com base no n.º 2 do
artigo 47.º e nos artigos 55.º e 95.º do Tratado que institui a Comunidade Europeia, as duas
propostas supracitadas, relativas à coordenação dos processos de adjudicação de contratos
públicos. 1

2. Em conformidade com o artigo 251.º do Tratado, o Parlamento Europeu emitiu parecer sobre
as duas propostas, em primeira leitura, em 17 de Janeiro de 2002. 2

                                                
1 JO C 29E, 30. 1. 2001, p. 11. O título da segunda directiva foi alterado durante as negociações

de modo a incluir os serviços postais.
2 JO C 271E, 7.11.2002, p. 176 ("clássica"). JO C 271E, 7.11.2002, p. 293 ("serviços de

utilidade pública").
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3. O Comité Económico e Social emitiu parecer sobre as duas propostas em 26 de Abril
de 20013.

4. O Comité das Regiões emitiu parecer sobre as duas propostas em 13 de Dezembro de 2000.4

5. Em 21 de Maio de 2002, o Conselho (Mercado Interno, Consumidores e Turismo) chegou a
um acordo político sobre uma posição comum relativa à proposta "clássica" (doc. 9270/02).
Em 30 de Setembro de 2002, o Conselho (Competitividade) chegou a um acordo político
sobre uma posição comum relativa à  proposta "serviços de utilidade pública"
(doc. 12204/02).

6. Por conseguinte, o Comité de Representantes Permanentes poderá:

– aprovar os textos das posições comuns relativas aos dois dossiers (textos ultimados
pelos Juristas-Linguistas), tal como constam, respectivamente, dos docs. 11029/02
MAP 30 CODEC 922 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
(directiva "serviços de utilidade pública");

– aprovar os projectos de notas justificativas do Conselho, tal como constam,
respectivamente, dos docs. 11029/02 MAP 30 CODEC 922 ADD 1 (directiva
"clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1 (directiva "serviços de utilidade
pública");

– solicitar ao Conselho que aprove as posições comuns constantes dos docs. 11029/02
MAP 30 CODEC 922 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180
(directiva "serviços de utilidade pública") como ponto "A" de uma das suas próximas
sessões, e as notas justificativas do Conselho constantes dos docs. 11029/02 MAP 30
CODEC 922 ADD 1 (directiva "clássica") e 12634/02 MAP 38 CODEC 1180 ADD 1
(directiva "serviços de utilidade pública").

                                                
3 JO C 193, 10.7.2001, p. 1 (directiva "serviços de utilidade pública"); JO C 193, 10.7.2001,

p. 7 (directiva "clássica").
4 JO C 144, 15.5.2001, p. 23.
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CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 5 de Março de 2003 (07.03)
(OR. en)

Dossiers interinstitucionais:
2000/015 (COD)
2000/017 (COD)

5807/03
ADD 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º docs. ants.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n.º props. Com.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

ORIENTAÇÕES COMUNS
Prazo de consulta: 10.03.2003

Declarações para a Acta do Conselho

A.  DIRECTIVA "CLÁSSICA"

1. Declaração da Comissão relativa ao considerando 13 e à alínea d) do artigo 18.º

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às
obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,
consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por
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conseguinte, a Comissão entende que o considerando 13 e a alínea d) do artigo 18.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos sobre empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'.

Além disso, a Comissão reitera que, sempre que as directivas não sejam aplicáveis, por

exemplo, quando o valor é inferior ao limiar, devem ser observadas as regras e os princípios

do Tratado. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, tal implica, em especial, a obrigação

de transparência, que consiste em assegurar a publicidade necessária para permitir a abertura

dos contratos à concorrência."

2. Declaração da Delegação Belga relativa ao considerando 22-A

"A Delegação Belga constata com satisfação que foram realizados alguns progressos no

sentido de permitir às entidades adjudicantes tomarem em consideração as preocupações

éticas, sociais e ambientais no âmbito ou por ocasião da adjudicação dos contratos públicos.

Considera, no entanto, que cabe salientar três preocupações:

1. O não respeito dos direitos económicos e sociais consagrados pelas Convenções da

Organização Internacional do Trabalho deve ser claramente equiparado a uma falta

profissional grave para efeitos do acesso aos contratos públicos.

A este respeito, a Bélgica tomou devida nota da interpretação dada pelo Serviço Jurídico

do Conselho relativamente ao considerando 22-A, que fundamenta as disposições do

artigo 46.º relativas às possíveis exclusões da participação de um operador económico

no processo de adjudicação de um contrato público (doc. 8439/02 MAP 18

CODEC 524).

2. A mesma preocupação ética deverá ser tida em conta na fase de execução dos contratos,

tanto no que respeita ao fabrico para os fornecimentos como no tocante à produção e

aos métodos de encaminhamento dos produtos, nomeadamente dos que provenham de

países terceiros.



5807/03 ADD 1 asb/AN/ml 3
DG C I    PT

3. A Bélgica desejaria, por fim, que fosse instituído um observatório com vista a contribuir

para assegurar o controlo do respeito dos direitos económicos e sociais por parte das

empresas candidatas, proponentes ou adjudicatárias dos contratos públicos celebrados

pelas entidades adjudicantes dos Estados-Membros da União Europeia".

3. Declaração da Delegação Francesa relativa ao artigo 1.º, n.º 3-A, e artigo 18.º-A

"A França considera que a definição de "concessão de serviços" e de "concessão de obras

públicas" incluída na directiva relativa aos contratos públicos de fornecimento, de serviços e

de empreitada de obras públicas está incompleta, dado que apenas faz referência ao direito de

exploração, não mencionando o risco de exploração.

A França lamenta também que as concessões de serviços não tenham podido ser objecto de

um enquadramento comunitário, como sucedeu com as disposições existentes no texto em

matéria de concessões de obras públicas.

Com efeito, o facto de não se prever nenhuma regra específica a este respeito é prejudicial à

instauração de uma real segurança jurídica e de uma verdadeira transparência neste sector.

Estas duas exigências advogam a favor da definição de regras claras e uniformes que só

podem ser impostas por um texto normativo".

4. Declaração da Comissão relativa às concessões de serviços e à parceria entre os sectores

público e privado (n.º 3, alínea a), do artigo 1.º e artigo 18.º)

"A Comissão considera que as questões relacionadas com as concessões de serviços e a

parceria entre os sectores público e privado devem ser analisadas em profundidade, a fim de

avaliar a necessidade de um instrumento legislativo específico para permitir aos operadores

económicos um melhor acesso às concessões e aos vários tipos de parceria entre os sectores

público e privado e garantir, dessa forma, que esses operadores tirem pleno partido dos

direitos que lhes são conferidos pelo Tratado."
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5. Declaração da Áustria relativa ao n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 46.º

"A Áustria considera que, nos termos do n.º 1, segundo parágrafo, do artigo 46.º, em

conformidade com a sua legislação nacional e na observância do direito comunitário, caberá

aos Estados-Membros especificar as condições de aplicação do n.º 1. Entre estas, poder-se-ão

incluir as condições em que um operador económico possa provar que pôs termo ao facto que

originou a condenação em causa. Se, nos termos do n.º 1 do artigo 46.º, um operador

económico provar que pôs termo ao facto que originou uma condenação, a entidade

adjudicante não terá a obrigação de excluir esse candidato ou proponente."

6. Declaração da Delegação Portuguesa relativa ao n.º 1 do artigo 46.º

"Portugal observa que a redacção do artigo 46.º dificilmente assegura uma aplicação

homogénea do sistema de selecção/exclusão dos candidatos ou proponentes, permitindo

desigualdades no tratamento destes dentro de um Estado-Membro, e um regime diferente em

cada Estado-Membro, o que pode implicar uma situação de incerteza jurídica que não

conduzirá ao bom funcionamento do mercado.

Portugal declara que os pedidos dirigidos às autoridades competentes, nos termos do

artigo 46.º, serão respondidos nos limites da sua lei interna, nomeadamente quando o

interessado ou outras entidades o solicitarem directamente, nos termos e para as finalidades

que aquela lei prevê."

7. Declaração da Delegação Austríaca relativa ao artigo 63.º-A

"A Áustria parte do princípio de que, num eventual diálogo entre o júri e os candidatos

realizado nos termos dos n.ºs 4 e 5, será respeitado o princípio do anonimato contemplado no

n.º 4-A. Dessa maneira, o júri deverá tomar a sua decisão com base nos trabalhos

anonimamente apresentados a concurso, sem conhecer a identidade dos candidatos."
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8. Declaração da Delegação Grega relativa ao artigo 63.º-A

"A Delegação Grega declara que a aplicação do n.º 5 do artigo 63.º-A (Decisões do júri) não

pode ser contrária ao princípio geral do anonimato, contemplado no n.º 4-A, segundo o qual o

anonimato deve ser observado em todas as circunstâncias – incluindo nas actas – até à

emissão de parecer ou tomada de decisão do júri."

9. Declaração da Delegação Francesa relativa ao artigo 63.º-A

"A França considera que os contratos de direcção de obra constituem um pólo económico

importante e dinâmico, mas sobretudo que desempenham um papel social e cultural crucial. A

este respeito, a selecção dos projectos de arquitectura é um momento decisivo. Importa, pois,

dispor de um sistema simultaneamente eficaz, transparente e não discriminatório em todo o

território da União. A França considera que o concurso de ideias é o que melhor corresponde

a estas exigências e lamenta que hoje em dia na Europa esta solução seja mais excepção do

que regra e que, aquando do acordo sobre o pacote legislativo, não tenha sido possível

avançar nesta concepção."

10. Declaração da Delegação Dinamarquesa

"Durante a futura Presidência Dinamarquesa, a Dinamarca tenciona promover um debate no

Conselho (Desenvolvimento) sobre a forma de abordar a questão da desvinculação da ajuda

ao desenvolvimento – também nos casos dos contratos públicos celebrados por países

beneficiários."
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B. DIRECTIVA "SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA"

1. Declaração do Conselho relativa ao artigo 5.º

"O Conselho reconhece a necessidade de coerência entre a directiva "contratos públicos" e a

proposta da Comissão de um regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo à

acção dos Estados-Membros em matéria de obrigações de serviço público e adjudicação de

contratos de serviço público no sector do transporte de passageiros por via férrea, estrada e

via navegável interior. Serão envidados todos os esforços para conseguir essa coerência."

2. Declaração da Delegação Austríaca relativa ao artigo 63.º-A

"A Áustria parte do princípio de que, num eventual diálogo entre o júri e os candidatos,

realizado nos termos dos n.ºs 4 e 5, será respeitado o princípio do anonimato contemplado no

n.º 4-A. Dessa maneira, o júri deverá tomar a sua decisão com base nos trabalhos

anonimamente apresentados a concurso, sem conhecer a identidade dos candidatos."

3. Declaração da Comissão relativa ao considerando 26 e à alínea c) do artigo 24.º

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às

obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,

consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por

conseguinte, a Comissão entende que o considerando 13 e a alínea c) do artigo 24.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos relativos a empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'."
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2. Declaração da Delegação Alemã relativa ao n.º 3 do artigo 2.º

"A Alemanha lamenta que a definição de 'direitos especiais e exclusivos' seja agora alterada

por uma mera questão de técnica jurídica e pondo de lado considerações relacionadas com a

política de concorrência. A Alemanha considera ainda que há o risco de esta mudança na

definição conduzir a uma restrição do âmbito de aplicação da directiva e a um tratamento não

equilibrado das empresas estatais e não estatais. "





5807/03 ADD 1 COR 1 MA/vc 1
DG C I    PT

CONSELHO DA
UNIÃO EUROPEIA

Bruxelas, 12 de Março de 2003
(OR. en)

Dossiers interinstitucionais:
2000/0115 (COD)
2000/0117 (COD)

5807/03
ADD 1 COR 1

MAP 1
CODEC 94
OC 75

CORRIGENDA À ADENDA À NOTA PONTO "I/A"
de: Secretariado-Geral do Conselho
para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho
n.º docs. ants.: 11029/02 MAP 30 CODEC 922

12634/02 MAP 38 CODEC 1180
n.º props. Com.: 10345/00 MAP 5 CODEC 550 + COR 1

10346/00 MAP 6 CODEC 551 + COR 1
Assunto: – Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à

coordenação dos processos de adjudicação de fornecimentos públicos, de
prestação de serviços públicos e de empreitadas de obras públicas (directiva
"clássica")
= Aprovação da posição comum

– Proposta de directiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à
coordenação dos processos de adjudicação de contratos nos sectores da água,
da energia e dos transportes e dos serviços postais (directiva "serviços de
utilidade pública")
= Aprovação da posição comum

Página 1, ponto A.1., título:
Onde se lê: "relativa ao considerando 13 e à alínea d) do artigo 18.º",
leia-se: "relativa ao considerando 26 e à alínea d) do artigo 16.º".

Página 2, ponto A.1., primeira linha:
Onde se lê: "… que o considerando 13 e a alínea d) do artigo 18.º",
leia-se: "… que o considerando 26 e a alínea d) do artigo 16.º".
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Página 3, ponto A.4., título:
Onde se lê: "n.º 3, alínea a), do artigo 1.º e artigo 18.º",
leia-se: "n.º 4 do artigo 1.º e artigo 17.º".

Página 6:
O ponto B.3. passa a ter a seguinte redacção:

3. Declaração da Comissão relativa ao considerando 26 e à alínea c) do artigo 24.º:

"A Comissão considera que as Directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às

obrigações comunitárias decorrentes do Acordo relativo aos Contratos Públicos e,

consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este Acordo. Por

conseguinte, a Comissão entende que o considerando 26 e a alínea c) do artigo 24.º não

podem excluir, entre outros, os contratos públicos relativos a empréstimos das entidades

adjudicantes, nomeadamente das autoridades locais, com excepção dos empréstimos

destinados à 'emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos

financeiros'.

Além disso, a Comissão reitera que, sempre que as directivas não sejam aplicáveis, por

exemplo, quando o valor é inferior ao limiar, devem ser observadas as regras e os princípios

do Tratado. De acordo com a jurisprudência do Tribunal, tal implica, em especial, a obrigação

de transparência, que consiste em assegurar a publicidade necessária para permitir a abertura

dos contratos à concorrência."



COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS

Bruxelas, 25.3.2003
SEC(2003) 366 final

2000/0115 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251.º do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 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
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2000/0115 (COD)

COMUNICAÇÃO DA COMISSÃO
AO PARLAMENTO EUROPEU

nos termos do n.º 2, segundo parágrafo, do artigo 251.º do Tratado CE

respeitante à

Posição comum adoptada pelo Conselho tendo em vista a adopção de uma directiva do
Parlamento Europeu e do Conselho 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

1- HISTORIAL DO PROCESSO

Data da apresentação da proposta ao PE e ao Conselho:
[COM(2000) 275 final – 2000/0115 (COD)]: 12 de Julho de 2000

Data do parecer do Comité Económico e Social Europeu: 26 de Abril de 2001

Data do parecer do Comité das Regiões: 13 de Dezembro de 2000

Data do parecer do Parlamento Europeu em primeira leitura: 17 de Janeiro de 2002

Data da transmissão da proposta alterada: 6 de Maio de 2002

Data da adopção da posição comum: 20 de Março de 2003

2- OBJECTO DA PROPOSTA DA COMISSÃO

A proposta de directiva visa reformular a legislação comunitária em matéria de contratação
pública, que tem por objecto a criação de um verdadeiro mercado interno europeu no domínio
das aquisições públicas. Esta legislação não pretende substituir o direito nacional, mas
garantir que sejam respeitados os princípios da igualdade de tratamento, da não-discriminação
e da transparência aquando das adjudicações de contratos públicos no conjunto dos
Estados-Membros.

Esta proposta, que dá seguimento ao debate lançado pelo Livro Verde sobre os contratos
públicos, prossegue o triplo objectivo de modernizar, simplificar e tornar mais flexível o
quadro jurídico existente na matéria:

– modernizar, para ter em conta novas tecnologias e alterações do enquadramento
económico,

– simplificar, para que os textos actuais sejam mais facilmente compreensíveis para os
utilizadores, de modo a que as adjudicações se processem em perfeita conformidade
com as normas e os princípios que as regem e a que as empresas implicadas possam
conhecer melhor os seus direitos,
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– e tornar os processos mais flexíveis, para responder às necessidades dos adquirentes
públicos e dos operadores económicos.

Além disso, a reformulação dos três actos legislativos em vigor colocará à disposição dos
operadores económicos, das entidades adjudicantes e dos cidadãos europeus um texto único,
claro e transparente.

3- COMENTÁRIOS À POSIÇÃO COMUM

3.1. Comentário geral

No essencial, a posição comum do Conselho preserva a proposta inicial da Comissão, com a
nova redacção que lhe foi dada pela proposta alterada. Além disso, esta posição comum
reforça determinados meios para atingir os objectivos das propostas da Comissão. No entanto,
a Comissão não pôde apoiar o acordo unânime do Conselho devido às disposições inseridas
no que se refere aos serviços financeiros.

O acordo político unânime a que o Conselho chegou em 21 de Maio de 2002 foi retomado na
posição comum adoptada em 20 de Março de 2003.

As alterações introduzidas pela posição comum dizem respeito, nomeadamente, a:

– A utilização das novas tecnologias da informação nos processos de adjudicação é
mais tida em conta, o que corresponde ao objectivo de modernização das propostas
da Comissão. A este propósito, convém aliás assinalar a introdução, para compras de
uso corrente, de sistemas de aquisição dinâmicos destinados, simultaneamente, a
dotar as entidades adjudicantes de sistemas inteiramente electrónicos que permitam a
simplificação e a automatização dos processos de aquisição, e a garantir a todos os
operadores económicos interessados a possibilidade de neles participarem,
eventualmente recorrendo ao respectivo catálogo electrónico. Por outro lado, no que
se refere ao enquadramento geral das compras por meios electrónicos, a posição
comum regula com maior precisão os leilões electrónicos e reforça as obrigações em
matéria de confidencialidade nas disposições que remetem para o Anexo X; este
anexo retoma em substância a alteração 117 do Parlamento.

– Quanto à consideração dos aspectos ambientais e sociais, o Conselho fez suas as
propostas alteradas da Comissão na sequência das alterações do Parlamento e, além
disso, clarificou num considerando [o (44)] de que forma podem ser tidas em conta
preocupações ambientais e sociais aquando da avaliação das propostas na fase da
adjudicação dos contratos.

– A aplicação das exclusões ligadas à situação pessoal dos operadores económicos é
clarificada, explicitando-se a competência dos Estados-Membros para a adopção das
condições de aplicação das mesmas. No que respeita à exclusão obrigatória, a sua
aplicação é melhorada por uma cooperação entre os Estados-Membros. Atende-se
igualmente a situações em que exigências imperativas de interesse geral não
poderiam ser satisfeitas se a obrigação de exclusão se mantivesse.
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– Tendo em conta o processo de abertura à concorrência dos serviços postais, em
curso a nível comunitário, foi introduzido um mecanismo a fim de prever a
transferência do âmbito de aplicação da directiva "clássica" para o da directiva
"sectores especiais" dos contratos adjudicados pelos operadores postais para o
exercício de algumas das suas actividades.

Por outro lado, a posição comum introduziu alterações relativas aos serviços financeiros, aos
casos de recurso a um procedimento por negociação e à ponderação dos critérios de
adjudicação.

No que se refere aos serviços financeiros, a Comissão considera que a alteração introduzida
por unanimidade pelo Conselho, que vem ao encontro da alteração 37 do Parlamento
Europeu, poderia ser fonte de confusão quanto à sua inclusão no âmbito de aplicação da
directiva. Daí que tenha reiterado, numa declaração para a acta do Conselho de 21 de Maio de
2002, junta em anexo à presente comunicação, a posição que já tinha tido ocasião de precisar
na sua proposta alterada, aquando da rejeição da alteração 37 do Parlamento.

A Comissão aceitou que o recurso aos procedimentos por negociação se tornasse
ligeiramente mais flexível, visto os casos contemplarem situações verdadeiramente
excepcionais (artigo 30.º) ou muito circunscritas e regulamentadas (artigo 31.º).

A obrigação de indicar a ponderação dos critérios de adjudicação é confirmada; no entanto,
a Comissão reconheceu a necessidade de atender aos casos em que a entidade adjudicante
possa justificar o facto de não lhe ter sido possível precisar a ponderação - em especial em
casos de contratos particularmente complexos - e de lhe permitir, nesses casos, que se limite a
indicar a ordem decrescente de importância destes critérios.

3.2. Alterações do Parlamento que a posição comum teve em conta

3.2.1. Alterações integradas na proposta alterada e na posição comum

Considerando (4) - Alteração 1: a alteração foi aceite no que respeita à obrigação de
os Estados-Membros evitarem que a participação de organismos de direito público
em processos de adjudicação de contratos públicos cause distorções de concorrência.
A segunda frase proposta pela alteração - possibilidade de os Estados-Membros
estabelecerem os métodos a aplicar para o cálculo do preço/custo efectivo das
propostas - foi suprimida porque, tratando-se apenas de uma possibilidade entre
todas aquelas a que os Estados-Membros podem recorrer para evitar essas distorções,
foi considerada supérflua.

Considerando (5) - Alteração 2: o texto da proposta alterada relativo à integração das
exigências em matéria de protecção do ambiente referidas no artigo 6.º do Tratado
foi retomado na íntegra.

Considerando (6) - Alteração 141: a alteração relativa às excepções previstas pelo
artigo 30.º do Tratado foi aceite com uma ligeira modificação no sentido de retomar
exactamente a formulação deste artigo no que se refere à preservação da vida
vegetal. Além disso, as palavras "não sejam discriminatórias e não contrariem o
objectivo da abertura dos mercados no sector dos contratos públicos nem o Tratado"
foram substituídas pelas palavras "estejam em conformidade com as disposições do
Tratado", o que se justifica pela primazia do Tratado sobre o direito derivado, de
acordo com a interpretação do Tribunal, ou seja, o objectivo de liberalização dos
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mercados perseguido pela directiva não poderia nunca alterar direitos reconhecidos
aos Estados-Membros pelo Tratado.

Considerando (9) - Alterações 142, 7 e 171-145: o texto da proposta alterada relativo
à adjudicação de contratos de serviços e de empreitada de obras foi retomado com
uma única alteração por razões puramente linguísticas ("adjudicação conjunta").

Considerando (14), Artigo 1.º, n.º 10, e Artigo 11.º - Alterações 5 e 168, 126-172, 21
e 175: os textos da proposta alterada relativos às centrais de compras foram aceites
na íntegra.

Considerando (27), Artigo 23.º e Anexo VI - Alterações 45, 46, 47-123 e 109: as
disposições da proposta alterada [Considerando (25), artigo 24.º e Anexo VI]
relativas às especificações técnicas foram retomadas na íntegra, à excepção de três
alterações de ordem linguística no Anexo VI [ponto 1. a) e b)]: "processos e métodos
de produção" e ponto 1. a): "avaliação da conformidade" em vez de "níveis de
avaliação de conformidade").

Considerando (29), Artigo 1.º, n.º 11, terceiro parágrafo, e Artigo 29.º -
Alterações 9, 137 e 138: os textos da proposta alterada sobre o diálogo concorrencial
foram retomados na íntegra à excepção do do n.º 8 do artigo 29.º, em que a obrigação
de prever prémios ou pagamentos aos participantes no diálogo se tornou uma
possibilidade. Esta modificação permite uma mais ampla participação de
concorrentes nos procedimentos de diálogo concorrencial: em caso de prémios ou
pagamentos obrigatórios, as entidades adjudicantes seriam inevitavelmente levadas,
para evitar despesas, a reduzir ao mínimo o número de participantes, afastando assim
- com base apenas em critérios objectivos - operadores que, devido à sua
competência e às suas ideias inovadoras, poderiam vir a tornar-se adjudicatários se
fossem admitidos a participar no diálogo.

Considerando (31) e Artigo 26.º - Alterações 10 e 127: os textos da proposta alterada
relativos às condições de execução do contrato [Considerando (29) e artigo 26.º-A] e,
designadamente, à sua utilização para fins de índole social e ambiental foram aceites
na íntegra, salvo no que se refere a uma modificação mínima de natureza puramente
linguística no considerando referido.

Considerando (32) - Alterações 11, 51, 86, 87 e 89: o texto da proposta alterada
relativo ao respeito pelas regulamentações em matéria social foi retomado com uma
reformulação que explicita a possibilidade de excluir do processo de adjudicação - ao
abrigo do n.º 2, alíneas c) e d), do artigo 45.º - os operadores reconhecidos culpados
por desrespeito dessas regulamentações.

Considerando (41) - Alteração 170: o texto da proposta alterada relativo à exclusão
de operadores condenados por delitos graves foi retomado com pequenas
reformulações destinadas a: clarificar que o carácter definitivo das sentenças deve
corresponder à autoridade do trânsito em julgado; adaptar o texto às diferentes
situações jurídicas consoante as legislações nacionais aplicáveis em matéria de
actividades ilícitas ("decisão" em vez de "sanção"); alinhar a exclusão por "decisão"
pela exclusão por "sentença" ("uma decisão com efeitos equivalentes"), isto é, exigir
que as entidades adjudicantes só possam excluir operadores económicos com base
numa decisão com carácter definitivo.
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Considerando (42) - Alterações 30, 93, e 95: o Considerando (40) da proposta
alterada, relativo aos sistemas de gestão ambiental, foi aceite na íntegra.

Considerando (45) - Alteração 125: a alteração - aditamento dos "engenheiros" à
lista das profissões cuja remuneração, regulamentada a nível nacional, não deve ser
afectada pelos critérios de adjudicação - foi aceite como tal.

Artigo 1.º, n.º 5 - Alteração 24: o texto da proposta alterada, que diz respeito à
definição de "acordo-quadro", foi retomado na íntegra.

Artigo 1.º, n.º 7, e Artigo 54.º - Alterações 23, 54 e 65: a definição de "leilão
electrónico" contida na proposta alterada foi reescrita - "que permite que a sua
classificação se possa efectuar com base num tratamento automático" em vez de
"que permite a sua avaliação automática" - porque a palavra "avaliação" pressupõe
uma actividade de apreciação que cabe à entidade adjudicante, ao passo que o leilão
electrónico permite tão-só uma reclassificação.

O artigo 54.º retoma o texto do artigo 53.º-A da proposta alterada, com as adaptações
necessárias para ter em conta a introdução dos novos sistemas de aquisição
dinâmicos e com pequenas correcções relativas à consideração dos outros valores
para além do preço.

Artigo 6.º - Alteração 31: o texto da proposta alterada relativo à confidencialidade é
retomado, embora tenha sido adaptado por forma a permitir que os aspectos não
confidenciais das propostas possam ser tornados públicos em conformidade com o
direito nacional aplicável, como é o caso, designadamente, de certas informações que
devem figurar nos anúncios de adjudicação.

Artigo 9.º e Anexo VII, Anúncios de concurso, ponto 6. a), primeiro travessão, b),
primeiro travessão, e c), primeiro travessão - Alterações 34 e 35: o artigo 9.º retoma
o texto do artigo 10.º da proposta alterada, relativo aos métodos de cálculo do valor
dos contratos, adaptando o seu título à inserção dos sistemas de aquisição dinâmicos.
Além disso, alarga o âmbito das reconduções a ter em conta: as "prorrogações
tácitas" foram substituídas por "renovações do contrato" para que todas as formas de
recondução sejam tidas em conta no cálculo do valor do contrato. O Anexo VII
assegura uma melhor concorrência, tornando obrigatória a indicação das reconduções
no anúncio de concurso.

Artigo 16.º, alínea b) - Alteração 121: simplifica-se o texto da proposta alterada,
clarificando exactamente o alcance da exclusão dos contratos adjudicados pelos
organismos de radiodifusão.

Artigo 18.º - Alteração 38: retoma-se na íntegra o artigo 19.º da proposta alterada,
que diz respeito aos contratos de serviços adjudicados a entidades adjudicantes com
base num direito exclusivo.

Artigo 19.º - Alteração 36: retoma-se na íntegra o artigo 19.º-B da proposta alterada,
que diz respeito aos contratos reservados a sistemas de emprego protegido/oficinas
para deficientes.
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Artigo 27.º - Alteração 50: o texto do artigo 27.º, que diz respeito às obrigações
relativas à fiscalidade, à protecção do ambiente e às disposições em matéria de
protecção e condições de trabalho, após a integração da alteração 50 na proposta
alterada, foi modificado. No que se refere à obrigação directamente imposta às
entidades adjudicantes de indicarem no caderno de encargos onde obter as
informações sobre as disposições aplicáveis nestes domínios, o Conselho preferiu
uma formulação semelhante à da proposta inicial da Comissão, que reflectia o
disposto nas directivas actualmente em vigor. Assim, a posição comum prevê que
essa obrigação só possa ser imposta pelos Estados-Membros. No entanto, na ausência
de tal obrigação a nível nacional, as entidades adjudicantes podem fornecer as
referidas informações. Além disso, o texto foi reformulado por forma a alinhar o
texto do artigo pelo do seu título ("... as informações pertinentes sobre as obrigações
em matéria de fiscalidade,..." em vez de "... as informações pertinentes sobre a
fiscalidade,… ") e a precisar que as referidas disposições não se aplicam às
prestações realizadas num Estado que não seja o da entidade adjudicante.

Artigo 30.º - Alteração 57: procedimento por negociação com publicação de anúncio
de concurso. A alínea c) do n.º 1 do artigo 29.º da proposta alterada foi aceite na
íntegra.

Por outro lado, a alínea b) do n.º 1 da proposta inicial foi suprimida devido à
transformação do diálogo concorrencial em procedimento de pleno direito. A alínea
b) do n.º 1 torna a possibilidade de negociar prevista no n.º 2 da proposta inicial
extensiva aos fornecimentos (produtos).

Os novos n.os 2 e 3 introduzem disposições destinadas a enquadrar as negociações, a
aumentar a respectiva transparência e a assegurar uma melhor aplicação do princípio
da igualdade de tratamento dos operadores económicos:

– o n.º 2 precisa que as negociações se desenrolam com base em propostas, a fim
de as adaptar aos requisitos previamente indicados pela entidade adjudicante e
de permitir que esta determine a proposta mais vantajosa;

– o n.º 3 prevê explicitamente a obrigação de garantir a igualdade de tratamento
de todos os proponentes e a proibição de fornecer informações que possam dar
a um proponente vantagem relativamente a outros.

O novo n.º 4 dispõe expressamente a possibilidade de que as entidades adjudicantes
determinem que estes procedimentos se desenrolem em fases sucessivas [ver
comentário ao Considerando (39)].

Artigo 41.º - Alteração 46: retoma-se o texto da proposta alterada, sobre a
informação dos candidatos e dos proponentes, adaptando-o por forma a ter em conta
os sistemas de aquisição dinâmicos.

Artigo 42.º - Alteração 74: retoma-se na íntegra o texto da proposta alterada sobre as
regras aplicáveis às comunicações. Este texto é completado pelo novo Anexo X, que
precisa as exigências relativas ao equipamento de recepção electrónica de propostas,
pedidos de participação ou planos e projectos nos concursos para trabalhos de
concepção.
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Artigo 44.º - Alterações 77-132: retoma-se o artigo 43.º-A da proposta alterada,
relativo a verificação da aptidão, selecção dos participantes e adjudicação dos
contratos, reescrevendo o n.º 2 a fim de clarificar que as entidades adjudicantes não
são obrigadas a exigir níveis mínimos de capacidades. Se os exigirem, deverão então
obrigatoriamente indicá-los.

Artigo 45.º - Alterações 80, 85 e 88: o n.º 1, relativo às exclusões obrigatórias por
actividades criminosas, retoma na íntegra a alteração 80. A alteração 85 [n.º 2,
alínea c)] é aceite com modificações puramente redaccionais. A supressão prevista
pela alteração 88 [n.º 2, alínea h)] é aceite.

O n.º 1 da proposta inicial é completado por:

– um segundo parágrafo, para clarificar que cabe aos Estados-Membros
especificar as condições de aplicação da exclusão obrigatória, sobretudo nos
casos em que ela decorra do direito penal, que a presente directiva não tem por
objecto harmonizar,

– um terceiro parágrafo, indicando expressamente a aplicabilidade da
jurisprudência em matéria de razões imperativas de interesse geral,

– e um quarto parágrafo, que esclarece o modo como as entidades adjudicantes
podem obter as informações necessárias para a aplicação das exclusões
obrigatórias, prevendo nomeadamente uma cooperação com as autoridades
competentes dos outros Estados-Membros.

Os casos visados na alínea 3 são aqueles onde as excepções previstas pelo Tratado
poderiam ocorrer, devido precisamente ao primado deste (ver os comentários no
considerando 6 acima), por exemplo em casos de problemas de saúde pública –
doenças muito graves para o qual os únicos medicamentos disponíveis, proviriam
dum agente económico inserido num dos casos de exclusão previstos no parágrafo 1.
Como toda e qualquer excepção, também esta, deveria ser justificada e proporcional
ao objectivo a atingir.

O n.º 2, relativo às exclusões facultativas, foi completado pelo aditamento do
segundo parágrafo, que retoma a mesma clarificação introduzida no segundo
parágrafo do n.º 1.

Artigos 47.º e 48.º - Alterações 30, 93 e 95: o artigo 48.º da proposta alterada,
relativo à capacidade económica e financeira foi retomado na íntegra; o artigo 49.º,
relativo à capacidade técnica e/ou profissional, foi igualmente retomado, embora
alargando aos contratos públicos de serviços que tenham por objecto fornecimentos
que impliquem operações de montagem ou instalação a possibilidade, prevista no n.º
4 para os contratos de prestação de serviços e de execução de obras, de ter em
consideração as capacidades, eficiência, experiência e fiabilidade dos
candidatos/proponentes.

Artigo 50.º - Alteração 97: retoma-se o texto da alteração, clarificando que o pedido
de certificados EMAS está ligado a exigências eventualmente requeridas nos casos
previstos na alínea f) do n.º 2 do artigo 48.º relativo à capacidade técnica. Por outro
lado - tal como na alteração do artigo 49.º - dão-se aos operadores económicos
possibilidades mais amplas de participação nos concursos, generalizando o princípio
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da equivalência dos meios aptos a garantir o mesmo nível de gestão ambiental
exigido pela entidade adjudicante (supressão das palavras "que não tenham acesso
aos referidos certificados ou qualquer possibilidade de os obter dentro dos prazos
estabelecidos").

Artigo 52.º - Alteração 153: o texto da proposta alterada, sobre listas oficiais de
operadores económicos aprovados e certificação por organismos de direito público
ou privado, é aceite com as seguintes modificações:

– n.º 1, terceiro parágrafo: foi completado a fim de garantir que as sociedades
que põem meios à disposição de um operador económico com vista à inscrição
ou à certificação deste terão condições para continuar a fazê-lo durante todo o
período de validade da inscrição ou do certificado;

– novo n.º 6: alinha as modalidades de inscrição ou de obtenção do certificado
pelas previstas para a inscrição num sistema de aquisição dinâmico, isto é, os
operadores económicos podem solicitar a qualquer momento a sua inscrição ou
a emissão do certificado e têm direito a ser informados do seguimento dado ao
seu pedido num prazo razoavelmente curto.

Artigo 55.º - Alterações 15 e 100: o texto da proposta alterada sobre as propostas
anormalmente baixas é aceite na íntegra.

Artigo 61.º - Alteração 150: retoma-se o artigo 73.º-A da proposta alterada, relativo à
adjudicação de obras complementares ao concessionário, introduzindo alterações
puramente linguísticas no primeiro parágrafo.

Capítulo II e Capítulo III do Título III: o Capítulo II da proposta inicial, que incluía
as regras aplicáveis aos concessionários, independentemente de estes serem
entidades adjudicantes ou não, foi subdividido, por razões de clareza, em dois
capítulos. As regras aplicáveis aos concessionários que sejam entidades adjudicantes
ficam, assim, separadas das regras aplicáveis aos outros concessionários.

Artigo 71.º - Alteração 104: o texto da proposta alterada sobre os meios de
comunicação e a confidencialidade que estes meios devem assegurar nos concursos
para trabalhos de concepção é aceite na íntegra.

Anexo VII: os textos da proposta alterada sobre os anúncios foram retomados de
acordo com o que seguidamente se indica:

– alterações 110 e 113: o texto foi aceite à excepção da indicação - no anúncio
de concurso - da designação, do endereço, etc., dos serviços junto dos quais
podem ser obtidas as informações em matéria de legislações fiscais, ambientais
e sociais. Na verdade, em conformidade com o n.º 1 do artigo 27.º, as entidades
adjudicantes que forneçam essas informações devem indicá-las no caderno de
encargos (como proposto pela alteração 50);

– alteração 112: o texto sobre a indicação completa das coordenadas da entidade
adjudicante no anúncio de concurso foi aceite na íntegra;
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– alterações 113 e 114: os textos sobre a indicação das coordenadas das
instâncias de recurso no anúncio de concurso e no anúncio de adjudicação
foram aceites, prevendo-se todavia a possibilidade alternativa de indicar as
coordenadas do serviço junto do qual estas informações podem ser obtidas.
Este aditamento foi inserido para atender a certas situações nacionais que
tornariam essa indicação excessivamente complicada e em que se correria o
risco de informar mal os operadores económicos. A modificação tem, pois, em
conta a substância das alterações, garantindo que os operadores possam
dirigir-se a um serviço competente e dispor de todas as precisões necessárias.
A indicação das referidas coordenadas tornou-se obrigatória igualmente nos
"anúncios para as concessões de obras públicas".

Além disso, este anexo foi completado para integrar as modificações relativas ao
diálogo concorrencial, aos leilões electrónicos e aos sistemas de aquisição dinâmicos.

3.2.2. Alterações integradas na proposta alterada, mas não retomadas na posição comum

Considerando (2) - Alteração 147: este considerando retoma o texto da proposta
inicial da Comissão e não o da proposta alterada. Com efeito, considerou-se
juridicamente inadequado e supérfluo do ponto de vista da economia legislativa
lembrar a aplicabilidade do Tratado a contratos não abrangidos pelo âmbito de
aplicação da directiva. No entanto, isso não altera a situação jurídica dos contratos
que se situem abaixo dos limiares, cuja adjudicação deve processar-se respeitando o
Tratado, o que permitiu à Comissão aceitá-lo.

Alterações 4 e 40: estas alterações dizem respeito às condições que permitem às
entidades adjudicantes confiar directamente contratos públicos a entidades
formalmente distintas mas sobre as quais exerçam um controlo análogo ao que
exercem sobre os seus próprios serviços. Não foram integradas devido à
impossibilidade de atingir uma maioria qualificada na votação sobre o texto proposto
pela Comissão na sua proposta alterada.

Alteração 17: já que o Conselho não considerou apropriada a inclusão, no texto da
directiva, de um convite à Comissão para que examinasse os meios de reforçar a
segurança jurídica no domínio das concessões e das parcerias público/privado, a
Comissão fez uma declaração unilateral no sentido da alteração do Parlamento,
inscrita na acta (e junta em anexo).

Alteração 13: esta alteração, propondo um novo considerando em que se sublinha a
obrigação de os Estados-Membros adoptarem as medidas necessárias para a
execução e aplicação da directiva, bem como de ponderarem a necessidade de
criação de uma autoridade independente em matéria de contratos públicos, não foi
aceite. A justificação é, por um lado, o facto de a obrigação geral de adoptar as
medidas necessárias para a aplicação das directivas decorrer já directamente do
Tratado, não necessitando portanto de reiterações, e, por outro, a possibilidade de
duplicações relativamente aos organismos de recurso instituídos em aplicação das
directivas "recursos".
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Artigo 38.º, n.º 3, alínea a) - Alteração 70: o aumento do prazo mínimo de recepção
dos pedidos de participação - 40 dias em vez de 37 - nos concursos limitados, nos
procedimentos por negociação com publicação de um anúncio de concurso e em caso
de recurso ao diálogo concorrencial previsto pela proposta alterada (artigo 37.º) foi
objecto de rejeição unânime por parte do Conselho.

3.2.3. Pontos de divergência entre a proposta alterada e a posição comum

Considerando (26): este considerando altera o Considerando (13) da proposta inicial
da Comissão, aditando-lhe: "Nos termos do Acordo" sobre Contratos Públicos
assinado a nível da OMC, "os serviços financeiros abrangidos pela presente directiva
não incluem os instrumentos [...] de outras políticas que impliquem operações sobre
títulos ou outros instrumentos financeiros, em particular as operações que visem a
obtenção de fundos ou de capital pelas entidades adjudicantes."

Artigo 16, alínea d): a alteração introduzida na alínea d) do artigo 18.º inicial vai ao
encontro da alteração introduzida no considerando atrás referido, ou seja, adita, após
"A serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda ou transferência de
títulos ou outros instrumentos financeiros", a explicitação "em especial as operações
de obtenção de fundos ou de capital pela entidade adjudicante".

A Comissão considera que a alteração introduzida por unanimidade pelo Conselho,
que vem ao encontro da alteração 37 do Parlamento Europeu, poderia ser fonte de
confusão quanto à interpretação do âmbito de aplicação da directiva no que respeita
aos serviços financeiros. Daí que tenha reiterado, numa declaração para a acta do
Conselho de 21 de Maio de 2002, junta em anexo à presente comunicação, a posição
que já tinha tido ocasião de precisar na sua proposta alterada, aquando da rejeição da
alteração 37 do Parlamento.

3.3. Novas disposições

3.3.1. Disposições que não foram objecto de alteração e que foram reescritas na posição
comum ou que constituem um prolongamento de disposições já previstas na
proposta inicial

Comentário geral: as alterações que a seguir se indicam explicam-se, em grande
parte, pela necessidade de tornar o conjunto do texto coerente com certas alterações
introduzidas; é o caso, por exemplo, no que se refere aos sistemas electrónicos de
compra, aos sistemas de aquisição dinâmicos, à transformação do diálogo
concorrencial em procedimento de pleno direito ou ainda à necessidade de adaptar as
disposições em matéria de concessões e de concursos para trabalhos de concepção às
alterações introduzidas às disposições aplicáveis aos concursos em geral.

Considerando (10): introduz o disposto no n.º 5 do artigo 1.º e no artigo 32.º,
relativos aos acordos-quadro. Reformula o texto do Considerando (19) da proposta
inicial, clarificando-o, designadamente no que se refere à celebração dos
acordos-quadro. A duração máxima destes acordos foi aumentada em um ano (quatro
anos em vez de três).
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Considerando (11): este novo considerando salienta que as novas técnicas
electrónicas de compra devem respeitar as regras da directiva, bem como os
princípios que a regem, e esclarece o modo como as propostas podem assumir a
forma de catálogo electrónico.

Considerando (13): este novo considerando introduz o disposto no n.º 7 do artigo 1.º
e no artigo 54.º, relativos aos leilões electrónicos e sua utilização.

Considerando (15): clarifica que se dá aos Estados-Membros a faculdade de
recorrerem aos novos métodos de compra previstos pela directiva - acordos-quadro,
centrais de compras, diálogo concorrencial, sistemas de aquisição dinâmicos e leilões
electrónicos.

Considerando (19) e Artigo 12.º: tendo em conta o processo de abertura à
concorrência dos serviços postais, em curso a nível comunitário, os textos do
Considerando (6) e do artigo 14.º da proposta inicial da Comissão foram alterados, a
fim de prever a transferência dos contratos adjudicados por entidades adjudicantes
encarregadas dos serviços postais para o âmbito de aplicação da directiva "sectores
especiais" sempre que esses contratos sejam adjudicados para o exercício de
actividades postais tais como definidas por esta última directiva. Essa transferência
depende da aplicação, pelo Estado-Membro em questão, do disposto na directiva
"sectores especiais" para esses mesmos serviços postais.

Considerando (23): tratando-se de uma exclusão prevista unicamente para os
contratos de serviços (aquisição de bens imóveis já existentes, etc.), o texto foi
aclarado nesse sentido (aditamento das palavras "No âmbito dos serviços,").

Considerando (24): esclarece melhor o alcance da exclusão dos contratos no domínio
audiovisual, sem no entanto alterar o âmbito de aplicação da exclusão.

Considerando (35): completa o texto do Considerando (24) da proposta inicial,
relativo à transmissão de informações por via electrónica, sublinhando a importância
das exigências de segurança e confidencialidade próprias dos concursos públicos e
dos concursos para trabalhos de concepção, assim como a utilidade dos regimes de
acreditação voluntária para este efeito.

Considerando (37): reformula o Considerando (27) da proposta inicial, relativo aos
critérios de selecção dos participantes nos concursos, clarificando que a verificação
das capacidades exigidas aos operadores económicos deve efectuar-se em todos os
tipos de concursos, independentemente do procedimento adoptado, incluindo os
concursos públicos.

Considerando (38): este novo considerando explica as modalidades a
respeitar/utilizar pelas entidades adjudicantes que limitem o número de candidatos
que serão admitidos nos concursos limitados e nos procedimentos por negociação ou
no diálogo concorrencial.

Considerando (39): introduz e esclarece as possibilidades de evolução do diálogo
concorrencial e dos procedimentos por negociação (apresentadas respectivamente no
n.º 4 do artigo 29.º e no n.º 4 do artigo 30.º) em fases sucessivas, bem como as
possibilidades de redução das propostas a discutir ou a negociar em cada fase.
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Considerando (43): este novo considerando introduz o artigo 52.º (modificado para
atender à alteração 153), relativo a listas oficiais de operadores económicos
aprovados e certificação por organismos de direito público ou privado. Clarifica, em
especial, o modo como um operador económico que faça parte de um grupo pode
servir-se das capacidades de outras sociedades do grupo para efeitos da inscrição ou
da certificação.

Considerando (44): reformula os Considerandos (29) e (30) da proposta inicial,
relativos aos critérios de adjudicação. Reforça e clarifica os modos de atender a
requisitos ambientais e sociais nos critérios de adjudicação utilizados para identificar
a proposta economicamente mais vantajosa. Em especial, esclarece que uma entidade
adjudicante pode, ao definir as suas necessidades e os seus critérios de escolha, ter
em conta os interesses da entidade pública pela qual seja responsável. Essas
necessidades e os critérios para avaliar em que medida elas serão satisfeitas podem
não ser unicamente de natureza económica.

Artigo 1.º: de uma maneira geral, a ordem dos números foi adaptada por forma a
seguir a ordem segundo a qual os aspectos definidos figuram na directiva.

Artigo 1.º, n.º 2: altera os n.os 2 e 3 do artigo 1.º da proposta inicial. As alterações
incidem sobre a definição de contratos públicos, onde se acrescentou que o contrato
pode ser celebrado por uma ou "mais entidades adjudicantes", e as definições de
contratos públicos de fornecimento - "contratos públicos que não os abrangidos pela
alínea b)" - e de contratos públicos de serviços - "que não sejam contratos de
empreitada de obras públicas ou contratos públicos de fornecimento". A primeira
alteração é necessária para ter em conta exigências de simplificação de
procedimentos, por exemplo em caso de cooperação entre entidades adjudicantes
para a realização do mesmo objectivo. As outras alterações decorrem do historial da
adopção das directivas de base.

Artigo 1.º, n.º 11, primeiro, segundo e quarto parágrafos: o texto da proposta inicial
foi retomado, suprimindo-se a palavra "nacionais". Esta supressão não tem qualquer
consequência jurídica.

Artigo 1.º, n.º 14, Anexo I (primeira nota de pé de página aditada) e Anexo II
(primeira nota de pé de página aditada): estas alterações foram introduzidas para
esclarecer que o âmbito de aplicação da directiva não pode ser modificado devido à
utilização do "Vocabulário Comum para os Contratos Públicos".

Artigo 1.º, n.º 15, alínea d): explicita que os serviços de radiodifusão e de televisão
não são serviços de telecomunicações.

Artigo 2.º: reforça a aplicação dos princípios da igualdade de tratamento, da
transparência e da não-discriminação, referidos no artigo 2.º da proposta inicial,
impondo directamente às entidades adjudicantes a obrigação de os respeitar.

Artigo 3.º: altera o artigo 55.º da proposta inicial. As palavras "independentemente de
qual seja esse estatuto" foram suprimidas por serem consideradas supérfluas. A
obrigação de respeitar as regras e os princípios do Tratado foi substituída pela
obrigação de respeitar "o princípio da não-discriminação por motivos de
nacionalidade", prevista no segundo parágrafo do n.º 2 da Directiva 93/36/CEE
actualmente em vigor. Já que as obrigações decorrentes do Tratado são de qualquer
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forma aplicáveis de acordo com a interpretação que delas faz o Tribunal, a Comissão,
lamentando muito embora esta alteração que não reflecte a jurisprudência do
Tribunal, aceitou a posição unânime do Conselho quanto a esta questão.

Artigo 4.º: reformula e altera o artigo 3.º da proposta inicial, relativo aos
agrupamentos de operadores económicos. A possibilidade de exigir a indicação das
pessoas que executarão as prestações está igualmente prevista em caso de contratos
de empreitada de obras públicas e de contratos públicos de fornecimento que
abranjam operações de montagem e instalação, o que se justifica pela necessidade de
confiança nas capacidades, eficiência, experiência e fiabilidade existente nestes tipos
de prestação, e reflecte assim a alteração introduzida no n.º 5 do artigo 48.º.

Artigo 7.º: reescreve e actualiza o artigo 8.º da proposta inicial. Precisa melhor a
exclusão de alguns contratos e adapta os montantes dos limiares aos montantes em
vigor para o período 2002-2004, que foram recalculados em conformidade com o
mecanismo de revisão bianual dos limiares, previsto a fim de os adaptar às oscilações
das paridades das moedas europeias/DSE. O aumento dos limiares que figuram na
posição comum em relação aos que figuravam na proposta inicial resulta dos limiares
expressos em DSE (Direitos de Saque Especiais) previstos no Acordo sobre
Contratos Públicos.

Além disso, para certos serviços de telecomunicações não abrangidos pelo Acordo
sobre Contratos Públicos, foi adoptado um limiar mais elevado, voltando-se assim à
situação ditada pela legislação existente; a proposta da Comissão de adopção de um
só limiar para os contratos públicos de serviços, a fim de simplificar o regime
jurídico, não foi, portanto, aceite visto implicar uma baixa importante do limiar de
aplicação.

Artigo 8.º: reescreve o artigo 9.º da proposta inicial e adapta os limiares aos previstos
no artigo 7.º, pelas mesmas razões. A reescrita não comporta alteração do âmbito de
aplicação da directiva, que deve corresponder aos das directivas "empreitada de
obras" e "serviços" em vigor. Ela foi necessária para reflectir a primazia das
nomenclaturas CPC e NACE, prevista no n.º 14 do artigo 1.º e nos Anexos I e II em
caso de interpretações divergentes entre estas nomenclaturas e o CPV.

Artigo 10.º: reescreve o artigo 7.º da proposta inicial, relativo aos contratos
celebrados no domínio da defesa, sem no entanto alterar o seu alcance, que se
mantém associado à aplicação do artigo 296.º do Tratado.

Artigo 17.º: este novo artigo exclui explicitamente as concessões de serviços do
âmbito de aplicação da Directiva 92/50/CEE, para efeitos de clarificação da
legislação existente.

Artigo 24.º e Anexo VII, Anúncios de concurso, ponto 9: o texto do artigo 24.º torna
mais claro o texto do artigo 25.º da proposta inicial, relativo às variantes, que
assentava na legislação existente, por forma a que os operadores económicos saibam
inequivocamente se as variantes são ou não autorizadas (em qualquer dos dois casos,
indicação obrigatória no anúncio de concurso) e em que condições as suas variantes
serão aceites (só serão tomadas em consideração as variantes que satisfaçam os
requisitos mínimos indicados).
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Artigo 25.º: o artigo 26.º da proposta inicial foi alterado, explicitando-se que os
Estados-Membros podem obrigar as entidades adjudicantes a solicitar informações
em matéria de subcontratação. Por outro lado, a substituição dos termos
"subcontratantes designados" pelos termos "subcontratantes propostos" concede
uma margem de flexibilidade aos operadores económicos, a fim de atender a
situações em que uma identificação definitiva dos subcontratantes poderia constituir
um obstáculo à apresentação de propostas.

Artigo 28.º: foi reescrito para clarificar que as entidades adjudicantes aplicam os seus
procedimentos nacionais e para ter em conta a transformação do diálogo
concorrencial em procedimento de pleno direito.

Artigo 32.º: reescreve o artigo 32.º da proposta inicial, relativo aos acordos-quadro,
alterando a duração máxima destes acordos [ver comentário ao Considerando (10)] e
introduzindo a possibilidade de celebrar um acordo-quadro com um único operador
económico. Precisa-se que a decisão de autorizar acordos-quadro ou de limitar o
respectivo alcance a determinados tipos de contratos é da competência dos
Estados-Membros, tendo a directiva por objectivo garantir que o eventual recurso a
acordos-quadro se faça no respeito pela igualdade de tratamento.

Artigo 35.º: retoma o texto do artigo 34.º da proposta inicial, relativo aos anúncios,
adaptando-o à transformação do diálogo concorrencial em procedimento de pleno
direito e à introdução dos sistemas de aquisição dinâmicos. Foram também
introduzidas duas alterações de fundo. A primeira diz respeito à possibilidade de
publicar o anúncio de pré-informação no perfil de adquirente da entidade
adjudicante. Esta possibilidade é completada pela obrigação de publicar um "anúncio
que refira a publicação daquele anúncio de pré-informação no referido perfil de
adquirente". Esta alteração reforça o papel dos meios electrónicos nas aquisições
públicas, permitindo assegurar idêntico acesso a todos os proponentes potenciais
através de uma publicação.

A segunda alteração limita a obrigação de publicação destes anúncios aos casos em
que a entidade adjudicante queira recorrer à possibilidade de reduzir os prazos de
recepção das propostas prevista no n.º 4 do artigo 38.º. A Comissão aceitou esta
solução, embora ela represente um recuo em relação à sua proposta inicial, que
propunha anúncios de pré-informação obrigatórios, em virtude de os
Estados-Membros terem chegado a acordo nesta base.

Artigo 43.º: adapta o artigo da proposta inicial sobre os relatórios à introdução dos
sistemas de aquisição dinâmicos e torna-o mais preciso no que se refere às
obrigações relativas aos acordos-quadro. Além disso, prevê uma obrigação destinada
a reforçar a transparência dos processos de adjudicação efectuados por meios
electrónicos, impondo às entidades adjudicantes que documentem o desenrolar
desses processos.

Artigo 49.º: o artigo 50.º da proposta inicial, relativo às normas de garantia de
qualidade, foi alterado em sentido idêntico ao da alteração 97, citada no ponto 3.3.1.
anterior.

Artigo 53.º: o texto relativo aos critérios de adjudicação sofreu uma reestruturação no
n.º 1 e alterações no n.º 2.
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No n.º 1, a ordem dos dois critérios de adjudicação foi alterada, passando o primeiro
critério citado a ser a proposta economicamente mais vantajosa, a fim de combater a
ideia feita de que os contratos públicos privilegiariam uma abordagem unicamente
orçamental. Por outro lado, os termos "directamente ligados ao objecto do contrato"
foram substituídos pelos termos "justificados pelo objecto do contrato", aptos a
exprimir a ideia segundo a qual os critérios de avaliação das propostas devem
necessariamente estar ligados ao objecto do contrato, sem que seja necessário
qualificar essa ligação de "directa".

O n.º 2 foi alterado da seguinte forma: os primeiro e terceiro parágrafos foram
fundidos no primeiro parágrafo, que foi adaptado tendo em conta a transformação do
diálogo concorrencial em procedimento de pleno direito; a possibilidade de indicar,
no convite à apresentação de propostas/à participação no diálogo/à negociação, a
ponderação ou a ordem decrescente de importância dos critérios foi suprimida por
razões de economia legislativa [está já contemplada no n.º 5, alínea e), do artigo
40.º]; a possibilidade de exprimir a ponderação por um intervalo de variação foi mais
bem enquadrada; pareceu oportuno reconhecer que, em certos casos, a entidade
adjudicante pode encontrar-se na impossibilidade, que deve poder ser demonstrada,
de prever uma ponderação. Apenas nestes casos a ponderação pode ser substituída
pela indicação da ordem decrescente de importância dos critérios.

Artigo 56.º: altera o artigo 64.º da proposta inicial, alinhando o limiar aplicável às
concessões de obras públicas pelo limiar recalculado aplicável aos contratos de
empreitada de obras públicas e esclarecendo que o valor das concessões deve ser
calculado segundo as regras aplicáveis aos contratos de empreitada de obras
públicas.

Artigo 57.º: este artigo simplifica o artigo 65.º da proposta inicial, relativo às
exclusões do âmbito de aplicação das regras aplicáveis às concessões, remetendo
para as disposições aplicáveis aos contratos públicos. No que se refere às concessões
concedidas por entidades adjudicantes que exerçam uma das actividades abrangidas
pela directiva "sectores especiais", o texto é decalcado pelo do artigo 12.º, aplicável
aos contratos públicos.

Artigo 58.º: simplifica o artigo 66.º, remetendo, no que respeita à publicação dos
anúncios relativos às concessões, para as disposições aplicáveis aos contratos
públicos.

Artigo 59.º: insere, no artigo 67.º da proposta inicial, relativo aos prazos para
apresentação de candidaturas às concessões, a possibilidade de os reduzir em caso de
utilização de meios electrónicos, prevista no n.º 5 do artigo 38.º para os contratos
públicos. Além disso, prevê a obrigação de prorrogar esses prazos, referida no n.º 7
deste mesmo artigo.

Artigo 63.º: retoma o artigo 71.º, adaptando o limiar para os contratos públicos
adjudicados por concessionários que não sejam entidades adjudicantes ao limiar
recalculado aplicável aos contratos de empreitada de obras públicas, e introduz no n.º
1 um terceiro parágrafo que explicita as regras aplicáveis para o cálculo do valor dos
contratos.
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Artigo 65.º: o artigo 73.º foi completado pelo segundo parágrafo, que autoriza
reduções do prazo de recepção das propostas em caso de utilização de meios
electrónicos (n.os 5 e 6 do artigo 38.º) e impõe um prolongamento do prazo se as
propostas só puderem ser redigidas após visita às instalações (n.º 7 do artigo 38.º).

Artigo 67.º: o n.º 1 do artigo 57.º da proposta inicial foi alterado a fim de adaptar os
limiares dos concursos para trabalhos de concepção aos aplicáveis aos contratos
públicos de serviços. O segundo e o terceiro parágrafos do n.º 2 comportam precisões
sobre as modalidades de cálculo do valor dos concursos para trabalhos de concepção.

Artigo 68.º: este artigo simplifica o artigo 58.º da proposta inicial, relativo às
exclusões do âmbito de aplicação das regras aplicáveis aos concursos para trabalhos
de concepção, remetendo para as disposições aplicáveis aos contratos públicos. No
que se refere aos concursos para trabalhos de concepção organizados por entidades
adjudicantes que exerçam uma das actividades abrangidas pela directiva "sectores
especiais", o texto é decalcado pelo do artigo 12.º, aplicável aos contratos públicos.

Artigos 69.º e 70.º: o segundo parágrafo do n.º 2 e o n.º 3 do artigo 59.º, bem como o
artigo 60.º, foram adaptados por remissão aos artigos correspondentes aplicáveis aos
contratos públicos, que se aplicam também aos concursos para trabalhos de
concepção no domínio dos serviços.

Artigo 73.º: num intuito de clarificação, as disposições do artigo 63.º da proposta
inicial foram separadas: o artigo 73.º trata da composição do júri e as disposições
relativas às decisões do júri estão reunidas no artigo 74.º.

Artigo 74.º: o disposto no n.º 2 do artigo 63.º da proposta inicial foi alterado para
precisar melhor as obrigações em matéria de anonimato, reforçar a transparência do
desenrolar dos trabalhos do júri, tornando obrigatório o registo em acta, e conseguir
uma melhor apreciação por parte do júri, permitindo-lhe ter à sua disposição, quando
necessário, esclarecimentos formulados pelos participantes sobre os planos e
projectos.

Artigo 76.º: as obrigações estatísticas previstas no artigo 75.º, n.º 1, segundo
parágrafo, alínea b), da proposta inicial foram simplificadas, prevendo-se que o
relatório estatístico sobre os serviços e as obras seja redigido - tal como estava já
previsto para os fornecimentos (produtos) - utilizando exclusivamente como
nomenclatura o CPV.

Artigo 77.º: o artigo 76.º inicial, relativo ao Comité Consultivo, foi objecto de uma
reformulação puramente linguística no n.º 2. O n.º 3 foi adaptado às regras em
matéria de comitologia.

Artigo 78.º: o artigo 77.º inicial, relativo à revisão dos limiares, foi retomado com
uma clarificação no n.º 1 (primeiro parágrafo: verificação automática de dois em dois
anos e revisão, a saber, alteração dos limiares unicamente se necessário, isto é, se a
variação de paridade entre euros e DSE o justificar) e uma modificação no que se
refere ao arredondamento dos limiares aquando da respectiva revisão ("para o milhar
de euros" em vez de "para a dezena de milhar de euros").
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Artigo 79.º: reescreve parcialmente o artigo 78.º da proposta inicial, relativo às
modificações, que podem ser introduzidas por procedimento de comitologia num
intuito de clarificação, e insere uma alínea i) para ter em conta o novo Anexo X.

Artigo 80.º: a data-limite para a implementação da directiva é alterada, passando a
ser de 21 meses após a sua entrada em vigor.

Artigo 81.º: o texto relativo aos efeitos da revogação das directivas actualmente em
vigor comporta um aditamento ("e de aplicação") que reflecte as obrigações dos
Estados-Membros decorrentes das mesmas.

Artigo 82.º: trata-se de um novo artigo que precisa a data de entrada em vigor da
directiva.

Anexo III (lista dos organismos de direito público); Anexo IV (lista das autoridades
governamentais centrais) e Anexo IX (Registos): estes anexos são adaptados à
evolução das situações nacionais.

Anexo VII A - (ANÚNCIO RELATIVO À PUBLICAÇÃO DE UM ANÚNCIO DE
PRÉ-INFORMAÇÃO SOBRE UM PERFIL DE ADQUIRENTE): decorre das
alterações introduzidas no artigo 35.º.

3.3.2. Novas disposições de fundo

Considerando (12), Artigo 1.º, n.º 6, Artigo 33.º e Anexo VII A - "ANÚNCIO DE
CONCURSO SIMPLIFICADO NO ÂMBITO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO
DINÂMICO": estas disposições introduzem um novo instrumento inteiramente
electrónico, os sistemas de aquisição dinâmicos, que tem por objecto compras de uso
corrente. Trata-se de um instrumento que se inscreve no objectivo de modernização
das regras comunitárias de coordenação, tendo em vista o pleno aproveitamento das
possibilidades de simplificação e de eficácia oferecidas pelas tecnologias da
informação. É um instrumento destinado a permitir e assegurar uma concorrência
aberta a cada contrato a adjudicar no âmbito do sistema: todos os operadores nele
integrados são automaticamente convidados a apresentar uma proposta e,
simultaneamente, novos operadores poderão apresentar propostas.

O referido instrumento prevê a criação de uma lista de operadores económicos que
serão automaticamente convidados a apresentar uma proposta definitiva aquando da
abertura de concurso relativa a cada contrato específico. A inscrição nessa lista
mantém-se todavia aberta durante todo o período de duração do sistema, que pode ir
até um máximo de quatro anos. O conhecimento da existência do sistema é
assegurado pelo anúncio publicado por ocasião da instauração do sistema e pelo
anúncio de concurso simplificado publicado por ocasião da adjudicação de cada
contrato específico.

A inscrição nestas listas efectua-se com base em propostas "indicativas" que todos os
operadores económicos podem apresentar a qualquer momento após a publicação do
anúncio relativo à instauração do sistema de aquisição dinâmico. Para o efeito, a
entidade adjudicante põe à disposição dos operadores interessados - desde o início -
por via electrónica, o caderno de encargos e, eventualmente, outra documentação
complementar.
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Este sistema deve ser visto à luz da alteração 78 votada pelo Parlamento, que
propunha um sistema de qualificação na directiva clássica. A Comissão tinha-a
rejeitado, dado que o sistema proposto implicaria uma perda de transparência
inaceitável porque só as empresas previamente qualificadas seriam consultadas para
as adjudicações. Em contrapartida, a Comissão tinha sublinhado, na sua proposta
alterada, que seria favorável ao referido sistema se ele fosse complementado por uma
adequada abertura de concurso, assegurando a transparência e a igualdade de
tratamento. A possibilidade de utilizar meios electrónicos para o efeito tinha também
sido evocada. Neste contexto, a Comissão considera que o sistema de aquisição
dinâmico inserido na posição comum permite satisfazer as exigências atrás indicadas
e poderá constituir uma resposta adequada ao pedido formulado pelo Parlamento na
sua alteração 78.

Artigo 1.º, n.º 4: dá uma definição de "concessão de serviços", tendo em vista a
exclusão explicitamente prevista pelo novo artigo 17.º. Esta definição é decalcada
pela de concessão de obras públicas e tem por objectivo tornar clara a exclusão das
concessões de serviços.

Artigo 31.º: introduz novos casos de procedimento por negociação sem publicação
prévia de um anúncio. Trata-se de casos de fornecimentos de matérias-primas
cotadas e adquiridas em bolsa [alínea c) do n.º 2], já previstos pela Directiva
77/62/CEE, e de fornecimentos em condições especialmente vantajosas que resultam
de situações claramente regulamentadas nos Estados-Membros [alínea d) do n.º 2].

Anexo X: este novo anexo diz respeito às exigências relativas aos dispositivos de
recepção electrónica de propostas, de pedidos de participação ou de planos e
projectos nos concursos para trabalhos de concepção. Responde às preocupações de
confidencialidade expressas pela alteração 117 do Parlamento, que não tinha sido
aceite pela Comissão exclusivamente devido ao facto de não vir acompanhada de
uma alteração ao dispositivo para introdução do anexo proposto, e não por razões de
fundo.

4- CONCLUSÃO

A Comissão considera que o texto da posição comum retoma os elementos essenciais
contidos na sua proposta inicial e nas alterações do Parlamento integradas na sua proposta
alterada. O facto de a Comissão não ter apoiado a posição comum adoptada por unanimidade
pelo Conselho deve-se à situação dos serviços financeiros. Nos outros aspectos, a posição
comum responde aos objectivos de clarificação, simplificação e modernização da proposta
inicial da Comissão.
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ANEXOS

Declarações para a acta do Conselho de 21 de Maio de 2002

Declaração da Comissão relativa ao Considerando (13) e à alínea d) do artigo 18. (que
passaram, respectivamente, na Posição Comum, ao considerando (26) e à alínea d) do
artigo 16).

«A Comissão considera que as directivas relativas a contratos públicos estão sujeitas às
obrigações comunitárias decorrentes do Acordo sobre Contratos Públicos e,
consequentemente, interpretará estas directivas de forma compatível com este. Por
conseguinte, a Comissão considera que o Considerando 13 e a alínea d) do artigo 18.º não
podem excluir, entre outros, contratos públicos sobre empréstimos das entidades
adjudicantes, nomeadamente, das autoridades locais, com excepção dos empréstimos
destinados à "emissão, compra, venda ou transferência de títulos ou de outros instrumentos
financeiros".

Neste contexto, a Comissão reitera que, sempre que as directivas não sejam aplicáveis, por
exemplo, em casos inferiores ao limiar, se apliquem as regras e os princípios do Tratado. De
acordo com a jurisprudência do Tribunal, isto implica, designadamente, que é obrigatória a
transparência, nomeadamente, assegurando a publicidade necessária para abrir os contratos
à concorrência.»

Declaração da Comissão relativa a concessão de serviços e parceria público-privado (n. 3bis
do artigo 1. E artigo 18. (bis)(que passaram, respectivamente, na Posição Comum, ao n.º 4 do
artigo 1.º e artigo 17.º)

«A Comissão considera que as questões relacionadas com a concessão de serviços e a
parceria público/privado devem ser analisadas em profundidade para avaliar a necessidade
de um instrumento legislativo específico para permitir aos operadores económicos um melhor
acesso às concessões e aos vários tipos de parceria público/privado e garantir, dessa forma,
que estes operadores tirem pleno partido dos direitos que estão consagrados no Tratado.»
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