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Alteração 1352
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – alíneas –a) e –a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(-a) modifica a natureza do contrato;
(-a-A) implica a substituição do parceiro 
contratual;

Or. fr

Justificação

As disposições relativas à modificação dos contratos durante o seu período de vigência 
devem ser complementadas (a modificação da natureza do contrato é uma modificação 
substancial em todos os casos) e esclarecidas (o n.º 3 existente foi integrado no n.º 2 em nome 
da simplificação, na medida em que se trata igualmente de um caso de modificação 
substancial).

Alteração 1353
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A modificação altera o equilíbrio 
económico do contrato a favor do 
adjudicatário;

(b) A modificação altera o equilíbrio 
económico do contrato a favor do 
adjudicatário, tal como definido por 
ocasião da adjudicação do contrato;

Or. es

Alteração 1354
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) A modificação alarga consideravelmente 
o âmbito do contrato, que passa a abranger 
fornecimentos, serviços ou obras que não
estavam inicialmente abrangidos.

c) A modificação alarga consideravelmente 
o objeto do contrato, que passa a abranger 
fornecimentos, serviços ou obras que não 
estavam inicialmente abrangidos.

Or. fr

Alteração 1355
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. A substituição do parceiro contratual é 
considerada uma modificação substancial 
na aceção do n.º 1.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Supressão do presente número em conformidade com a alteração apresentada no artigo 72.º, 
n.º 2 [novo número c-B)]. Esclarecimento do texto inicial.

Alteração 1356
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 



AM\908760PT.doc 5/175 PE492.869v01-00

PT

inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva.

inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva ou em caso de a 
autoridade adjudicante assumir o estatuto 
de signatário do adjudicatário principal, 
nos termos das disposições do 
Estado-Membro em conformidade com o 
artigo 71.º.

Or. en

Justificação

Os n.ºs 4 e 6 não são coerentes; a fim de evitar criar inseguranças jurídicas, devemos manter 
a redação da Diretiva 2004/18/CE que é semelhante ao n.º 6 e suprimir o artigo 72, n.º 4.

Alteração 1357
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 
inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva.

O n.º 2, alínea -a-A), não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial, 
de intercâmbio de património ou de bens 
entre empresas, de uma recuperação do 
parceiro contratual após a sua
insolvência, para outro operador 
económico que satisfaça os critérios em 
matéria de seleção qualitativa inicialmente 
estabelecidos, desde que daí não advenham 
outras modificações substanciais ao 
contrato e que a operação não se destine a 
contornar a aplicação da presente Diretiva.

Or. fr

Alteração 1358
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 
inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva.

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, ou com 
base numa cláusula contratual, para outro 
operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 
inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva.

Or. es

Alteração 1359
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, o parágrafo 1 não se aplica 
no caso de troca da autoridade 
adjudicante durante o período de vigência 
do contrato.

Or. de

Justificação

No caso de contratos de longa duração, a autoridade adjudicante poderá ter necessidade de 
ceder o contrato em curso, com o acordo do adjudicatário, a outro organismo ou filial, por 
exemplo, que se assumirá como nova autoridade adjudicante. Esta não deve ser considerada 
uma modificação substancial na aceção das disposições do contrato público.
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Alteração 1360
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o 
seu valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os n.ºs 4 e 6 não são coerentes; a fim de evitar criar inseguranças jurídicas, devemos manter
a redação da Diretiva 2004/18/CE que é semelhante ao n.º 6 e suprimir o artigo 72, n.º 4.

Alteração 1361
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é, em todo o caso,
considerada substancial na aceção do n.º 1 
quando o seu valor não ultrapassar os 
limites estabelecidos no artigo 4.º e for 
inferior a 10 % do preço do contrato 
inicial, desde que não altere a natureza 
global do contrato. No caso de várias 
modificações sucessivas, esse valor é 
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acumulado das modificações sucessivas. avaliado com base no valor acumulado das 
modificações sucessivas.

Or. de

Justificação

O valor de um aumento de 5 % num contrato é muito reduzido, uma vez que permitiria 
classificar como substancial praticamente qualquer pequena modificação. Este valor daria 
azo a uma burocracia excessiva, em especial no caso dos projetos de obras públicas. Na 
prática, afigura-se muito mais realista um valor de 10 %.

Alteração 1362
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
15 % do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. fr

Alteração 1363
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 4. Caso seja possível quantificar 
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monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º ou for inferior a 
10 % do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. fr

Alteração 1364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor for inferior a 20 % do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Or. en

Alteração 1365
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço atualizado do contrato 
inicial, desde que não altere a natureza 
global do contrato. No caso de várias 
modificações sucessivas, esse valor é 
avaliado com base no valor acumulado das 
modificações sucessivas.

Or. fr

Justificação

Consideração do preço atualizado do contrato inicial, que parece ser uma referência mais 
justa.

Alteração 1366
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor for inferior a 10% do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Or. es
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Alteração 1367
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar 20 % do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Or. it

Alteração 1368
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar 10 % do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Or. it
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Alteração 1369
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
15 % do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. en

Justificação

Em 2000, o TJE considerou que um aumento de 10 % não exigia um novo procedimento de 
adjudicação (5/10/2000, processo C-337/98, Comissão das Comunidades Europeias contra 
República Francesa). Estabelecer um limiar de 5 % poderá impedir qualquer modificação de 
contratos durante o seu período de vigência. Esse facto traria consequências problemáticas 
para a execução de contratos. Um limiar de 15 % retoma as soluções criadas pela 
jurisprudência nacional e europeia e procura evitar uma utilização indevida na aplicação 
das regras de adjudicação.

Alteração 1370
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
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estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

estabelecidos no artigo 4.º e for inferior a 
15 % do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. en

Justificação

O limiar deve ser alterado para 15 %, o que vai ao encontro da jurisprudência atual, por 
forma a conceder margens de manobra à autoridade adjudicante e ao adjudicatário, 
permitindo-lhes responder à alteração das circunstâncias.

Alteração 1371
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações contratuais não são
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa ao concurso em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever modificações 
ou opções que alterem a natureza global do 
contrato.

5. As modificações contratuais não são 
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa ao concurso em 
opções, cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas, bem como numa 
cláusula de revisão de preço ou em 
cláusulas relativas às modalidades de 
fixação dos preços. Essas cláusulas devem 
indicar o âmbito e a natureza das eventuais 
modificações ou opções, bem como as 
condições em que podem ser aplicadas. 
Não podem prever modificações ou opções 
que alterem a natureza global do contrato.

Or. fr

Alteração 1372
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações contratuais não são 
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa ao concurso em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever modificações 
ou opções que alterem a natureza global do 
contrato.

5. As modificações contratuais não são 
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa ao concurso em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas, ou se resultarem de 
erros ou omissões na documentação 
relativa ao concurso fornecida pelas 
entidades adjudicantes. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever modificações 
ou opções que alterem a natureza global do 
contrato.

Or. es

Alteração 1373
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O aumento de preço não ultrapassa 50 % 
do valor do contrato original.

c) O aumento de preço não ultrapassa 50 % 
do valor atualizado do contrato original.

Or. fr

Justificação

Consideração do preço atualizado do contrato inicial, que parece ser uma referência mais 
justa.

Alteração 1374
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades adjudicantes não devem 
recorrer a modificações ao contrato nos 
seguintes casos:

7. As autoridades adjudicantes não devem 
recorrer a modificações ao contrato 
quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumento dos 
preços que foram objeto de cobertura por 
parte do adjudicatário.

(a) Quando a modificação se destinar a 
corrigir deficiências no desempenho do 
adjudicatário ou as respetivas 
consequências, podendo o mesmo 
resultado ser alcançado através da 
aplicação das obrigações contratuais;
(b) Quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumento dos 
preços que foram objeto de cobertura por 
parte do adjudicatário.

Or. en

Justificação

Em relação à supressão da alínea a): Problemático – nenhuma autoridade adjudicante pode 
ignorar facilmente reclamações por deficiências no desempenho do adjudicatário para evitar 
um novo procedimento de adjudicação.

Alteração 1375
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades adjudicantes não devem 
recorrer a modificações ao contrato nos 
seguintes casos:

7. As autoridades adjudicantes não podem 
valer-se das disposições do presente artigo 
em matéria de modificações ao contrato 
nos seguintes casos:

Or. fr
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Justificação

Esclarecimento da formulação da proposta de diretiva que é ambígua.

Alteração 1376
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quando a modificação se destinar a 
corrigir deficiências no desempenho do 
adjudicatário ou as respetivas 
consequências, podendo o mesmo 
resultado ser alcançado através da 
aplicação das obrigações contratuais;

Suprimido

Or. de

Justificação

No caso de projetos complexos, ficariam impedidas alterações de ordem prática nos 
contratos que visassem o cumprimento dos mesmos. A autoridade adjudicante teria de forçar, 
pela via judicial, o adjudicatário a cumprir as obrigações contratuais que a primeira 
considera incumpridas (o que o adjudicatário contestará) e que, em alguns casos, são 
inadequadas ou mesmo tecnicamente inexequíveis. A consequência seria a insegurança 
jurídica e o atraso no cumprimento do contrato.

Alteração 1377
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades adjudicantes tenham a 
possibilidade, nas condições determinadas 
pelas normas nacionais de direito 
contratual aplicáveis, de rescindir um 
contrato público durante a sua vigência, 
caso se verifique uma das seguintes 

1. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes tenham a 
possibilidade, nas condições determinadas 
pelas normas nacionais de direito 
contratual aplicáveis, de rescindir um 
contrato público durante a sua vigência, 
caso se verifique uma das seguintes 
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condições: condições:

Or. en

Alteração 1378
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades adjudicantes tenham a 
possibilidade, nas condições determinadas 
pelas normas nacionais de direito 
contratual aplicáveis, de rescindir um 
contrato público durante a sua vigência, 
caso se verifique uma das seguintes 
condições:

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as normas nacionais de direito contratual 
são respeitadas quando é rescindido um 
contrato público. Os Estados-Membros 
podem, ao dar às autoridades adjudicantes 
a possibilidade, nas condições 
determinadas pelas normas nacionais de 
direito contratual aplicáveis, de rescindir 
um contrato público durante a sua vigência, 
exigir que se verifique uma das seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 1379
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As exceções previstas no artigo 11.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 11.º, n.º 4;

a) As exceções previstas no artigo 11.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 11.º;

Or. fr
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Justificação

Não se justifica limitar esta disposição relativa à rescisão dos contratos públicos apenas aos 
acordos relativos à cooperação horizontal (artigo 11.º, n.º 4). Deve aplicar-se a todos os 
casos previstos no artigo 11.º («in-house», «in-house» conjunto).

Alteração 1380
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma modificação do contrato exige 
uma nova adjudicação na aceção do 
artigo 72.º.

Suprimido

Or. es

Alteração 1381
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia considera, no quadro de um 
procedimento nos termos do artigo 258.º 
do Tratado, que um Estado-Membro não 
cumpriu as suas obrigações decorrentes 
dos Tratados devido ao facto de a 
autoridade adjudicante pertencente a esse 
Estado-Membro ter adjudicado o contrato 
em causa sem cumprir as obrigações que 
lhe incumbem ao abrigo dos Tratados e 
da presente Diretiva.

Suprimido

Or. en
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Alteração 1382
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia considera, no quadro de um 
procedimento nos termos do artigo 258.º 
do Tratado, que um Estado-Membro não 
cumpriu as suas obrigações decorrentes 
dos Tratados devido ao facto de a 
autoridade adjudicante pertencente a esse 
Estado-Membro ter adjudicado o contrato 
em causa sem cumprir as obrigações que 
lhe incumbem ao abrigo dos Tratados e 
da presente Diretiva.

Suprimido

Or. es

Alteração 1383
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O Tribunal de Justiça da União Europeia 
considera, no quadro de um procedimento 
nos termos do artigo 258.º do Tratado, que 
um Estado-Membro não cumpriu as suas 
obrigações decorrentes dos Tratados 
devido ao facto de a autoridade adjudicante 
pertencente a esse Estado-Membro ter 
adjudicado o contrato em causa sem 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
ao abrigo dos Tratados e da presente 
Diretiva.

c) O Tribunal de Justiça da União Europeia 
considera, no quadro de um procedimento 
nos termos do artigo 258.º do Tratado, que 
um Estado-Membro não cumpriu as suas 
obrigações decorrentes dos Tratados 
devido ao facto de a autoridade adjudicante 
pertencente a esse Estado-Membro ter 
adjudicado o contrato em causa sem 
cumprir as obrigações que lhe incumbem 
ao abrigo dos Tratados e da presente 
Diretiva. Um adjudicatário que não 
tivesse conhecimento da infração em que 
incorreu a autoridade adjudicante pode 
reclamar reparação pelos danos que 
sofreu em consequência da rescisão.
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Or. de

Justificação

Um adjudicatário que não tivesse conhecimento da infração em que incorreu a autoridade 
adjudicante deve poder reclamar reparação pelos investimentos realizados ao confiar na 
vigência do contrato, bem como pelos danos que sofreu.

Alteração 1384
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando sucessivas alterações que 
estejam fora do controlo do adjudicatário 
impossibilitem a execução do contrato 
público, exceto se resultante da 
imobilização de investimentos 
desproporcionados, os Estados-Membros 
asseguram que os adjudicatários podem, 
nas condições previstas pelo direito 
contratual nacional aplicável:
(a) Solicitar uma compensação por 
qualquer serviço adicional necessário à 
execução do contrato;
(b) Exigir a rescisão do contrato.

Or. en

Alteração 1385
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Na ausência de falha por parte do 
parceiro contratual, os Estados-Membros 
garantem um direito de compensação 
quando uma autoridade adjudicante 
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decide ou é obrigada a rescindir um 
contrato público durante o seu período de 
vigência.

Or. en

Alteração 1386
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
Os Estados-Membros têm uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada; 
têm a liberdade para prestarem eles 
próprios serviços sociais e outros serviços 
específicos ou para organizarem esses 
serviços de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, desde 
que esse sistema cumpra os princípios 
básicos da transparência e da 
não-discriminação.

Or. de

Alteração 1387
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
No caso de violação do conteúdo do 
contrato e de o operador económico não 
ter conseguido cumprir as obrigações 
conforme determinado no mesmo, as 
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autoridades públicas são obrigadas a 
definir e a estabelecer sanções 
relativamente ao valor de mercado do 
contrato para desincentivar eficazmente 
impugnações do mesmo.

Or. en

Alteração 1388
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 73-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 73.º-A
Acompanhamento da execução do 

contrato e registo de incumprimentos
1. As autoridades adjudicantes podem 
acompanhar o desempenho do 
adjudicatário a quem foi adjudicado o 
contrato e, em fases adequadas durante o 
período de vigência do mesmo, efetuar 
uma avaliação de desempenho, utilizando 
um método baseado em critérios objetivos 
e mensuráveis e aplicado de forma 
sistemática, coerente e transparente. 
Todas as avaliações de desempenho 
devem ser comunicadas ao adjudicatário 
em causa, sendo-lhe dada a oportunidade 
de contestar as conclusões num prazo 
razoável e de obter proteção judicial.
2. Quando uma avaliação de desempenho 
é efetuada em conformidade com o n.º 1 e 
se considera que um operador económico, 
ou um subcontratante nomeado para esse 
contrato pelo operador económico, 
demonstrou deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito do 
contrato e que o operador económico não 
contestou as conclusões ou que as 
objeções do operador económico não 
foram validadas através da obtenção de 
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proteção judicial, a autoridade 
adjudicante deve comunicar os factos 
dessa avaliação com a precisão necessária 
ao organismo de fiscalização, conforme 
referido nos artigos 84.º e 88.º.
3. Nesse caso, o operador económico deve 
ser inscrito num registo oficial de 
incumprimento, gerido pelas autoridades 
administrativas e de fiscalização, 
conforme referido nos artigos 84.º e 88.º.
4. Os Estados-Membros asseguram que as 
autoridades adjudicantes conseguem 
consultar facilmente os registos oficiais de 
incumprimento e obter informação e 
assistência relativamente à aplicação do 
presente artigo através de apoio fornecido 
por autoridades administrativas e de 
fiscalização, conforme mencionado nos 
artigos 84.º, 87.º e 88.º.

Or. en

Alteração 1389
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º Suprimido
Adjudicação de contratos para serviços 
sociais e outros serviços específicos
Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Or. da
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Alteração 1390
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º Suprimido
Adjudicação de contratos para serviços 
sociais e outros serviços específicos
Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 1391
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 74 – título

Texto da Comissão Alteração

Adjudicação de contratos para serviços 
sociais e outros serviços específicos

Participação e adjudicação de contratos 
para serviços sociais e outros serviços 
específicos

Or. es

Alteração 1392
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Os contratos públicos para serviços sociais 
e outros serviços específicos enumerados 
no anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Or. en

Justificação

Para ler em articulação com as alterações que propõem um compromisso relativo a serviços 
sociais e outros serviços, para evitar a reintrodução de serviços da parte B e a supressão 
desta secção.

Alteração 1393
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI B são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Or. fr

Alteração 1394
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 74
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Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Sem prejuízo da liberdade dos 
Estados-Membros e/ou das entidades 
adjudicantes de prestar serviços sociais e 
outros serviços específicos, bem como de 
os organizar sem recorrer a um 
procedimento de adjudicação de um 
contrato público, os contratos para 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVI são 
adjudicados em conformidade com o 
presente capítulo quando o valor dos 
contratos for igual ou superior ao limiar 
indicado no artigo 4.º, alínea d).

Or. fr

Alteração 1395
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Sem prejuízo da liberdade de os 
Estados-Membros e/ou as autoridades 
públicas prestarem eles próprios serviços 
sociais e outros serviços específicos 
enumerados no anexo XVI ou de os 
organizarem de uma forma que não 
envolva a celebração de contratos 
públicos, os contratos para serviços 
sociais e outros serviços específicos 
enumerados no anexo XVI são 
adjudicados em conformidade com o 
presente capítulo quando o valor dos 
contratos for igual ou superior ao limiar 
indicado no artigo 4.º, alínea d).

Or. en
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Alteração 1396
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 74-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º-A
Os Estados-Membros podem reservar-se o 
direito de participar nos procedimentos de 
adjudicação de serviços sociais a 
entidades sem fins lucrativos cujo objeto 
principal seja a execução de programas 
no âmbito do serviço social objeto do 
concurso, ou cujo objeto social seja a 
proteção dos direitos das pessoas 
pertencentes a grupos vulneráveis a quem 
se destinam os serviços sociais objeto do 
concurso.
Entende-se por entidades sem fins 
lucrativos as que reinvistam um mínimo 
de 70 % dos resultados positivos obtidos 
num exercício contabilístico na melhoria 
da atividade que realizam ou dos serviços 
que prestam.

Or. es

Alteração 1397
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º Suprimido
Publicação dos anúncios
1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.
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2. As autoridades adjudicantes que 
tenham adjudicado um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer os resultados do 
procedimento de adjudicação por meio de 
um anúncio de adjudicação de contrato.
3.
Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
VI, partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.
A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.
4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. da

Alteração 1398
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º Suprimido
Publicação dos anúncios
1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.
2. As autoridades adjudicantes que 
tenham adjudicado um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer os resultados do 
procedimento de adjudicação por meio de 
um anúncio de adjudicação de contrato.
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3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no 
anexo VI, partes H e I, em conformidade 
com os formulários-tipo.
A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.
4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 1399
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.

Suprimido

Or. en

Alteração 1400
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes que Suprimido
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pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.

Or. nl

Justificação

Uma notificação prévia de caráter compulsório torna as obrigações atuais mais 
constrangedoras e gera encargos administrativos, dado a transparência ser, por ora, 
assegurada por intermédio das exigências de publicação associadas ao concurso.

Alteração 1401
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os serviços sociais e outros serviços específicos, na aceção do artigo 74.º, são de natureza 
exclusivamente local, pelo que dificilmente poderão ser prestados a nível transfronteiriço. 
Disposições novas relativas ao anúncio prévio (ex ante) de serviços sociais e outros serviços 
específicos dão azo a mais burocracia, o que não se coaduna com esta categoria de serviços. 
A divulgação posterior (ex post) atualmente prevista é suficiente para garantir a 
transparência.

Alteração 1402
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.

Suprimido

Or. de

Alteração 1403
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
qualquer um dos seguintes meios:
(a) Um anúncio de concurso, que contém a 
informação referida no anexo VI, 
parte H, em conformidade com os 
formulários-tipo;
(b) Um anúncio de pré-informação, que é 
publicado permanentemente nos termos 
do artigo 49.º e contém a informação 
estabelecida no anexo VI, parte I. Esse 
anúncio refere-se especificamente aos 
serviços que serão abrangidos pelos 
contratos a celebrar. Indica que os 
contratos serão celebrados sem que haja 
outra publicação e convida os operadores 
económicos interessados a manifestar o 
seu interesse por escrito.

Or. en

Justificação

Alteração essencial que propõe um compromisso relativamente a serviços sociais e outros 
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serviços e evita a reintrodução de serviços da parte B. Para ler em articulação com o 
aumento proposto do limiar.

Alteração 1404
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes que tenham 
adjudicado um contrato público para os 
serviços referidos no artigo 74.º dão a 
conhecer os resultados do procedimento de 
adjudicação por meio de um anúncio de 
adjudicação de contrato.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. nl

Alteração 1405
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes que tenham 
adjudicado um contrato público para os 
serviços referidos no artigo 74.º dão a 
conhecer os resultados do procedimento de 
adjudicação por meio de um anúncio de 
adjudicação de contrato.

2. As autoridades adjudicantes que tenham 
adjudicado um contrato público para os 
serviços referidos no artigo 74.º dão a 
conhecer os resultados do procedimento de 
adjudicação por meio de um anúncio de 
adjudicação de contrato, que deve conter a 
informação referida no anexo VI, parte J, 
em conformidade com os 
formulários-tipo.

Or. en

Justificação

Parte do compromisso proposto relativamente a serviços sociais para evitar a reintrodução 
de serviços da parte B.
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Alteração 1406
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo VI, 
partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. Os anúncios referidos no n.º 2 incluem 
as menções previstas no anexo VI, parte I.

Or. en

Alteração 1407
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2
incluem as menções previstas no anexo VI, 
partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. Os anúncios referidos no n.º 1 incluem 
as informações previstas no anexo VI, 
parte I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

Or. nl

Alteração 1408
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
VI, partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. A Comissão define os formulários-tipo 
referidos nos n.ºs 1 e 2. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento consultivo previsto
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no artigo 91.º.

Or. en

Justificação

Parte do compromisso proposto relativamente a serviços sociais e outros serviços.

Alteração 1409
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo VI, 
partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. O anúncio referido no n.º 2 inclui as 
menções previstas no anexo I, em 
conformidade com o formulário-tipo.

Or. en

Alteração 1410
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo VI, 
partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. Os anúncios referidos no n.º 2 incluem 
as menções previstas no anexo VI, partes H 
e I, em conformidade com os formulários-
tipo.

Or. de

Justificação

Esta alteração surge na sequência da proposta de alteração dos mesmos autores relativa ao 
artigo 75.º, n.º 1.
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Alteração 1411
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo VI, 
partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.

3. Os anúncios referidos no n.º 2 incluem 
as menções previstas no anexo VI, partes H 
e I, em conformidade com os formulários-
tipo.

Or. de

Alteração 1412
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1413
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses 
formulários-tipo. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 91.º.

Suprimido



PE492.869v01-00 36/175 AM\908760PT.doc

PT

Or. nl

Alteração 1414
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1415
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses 
formulários-tipo. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 91.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Os serviços sociais e outros serviços específicos são de natureza exclusivamente local, pelo 
que dificilmente poderão ser prestados a nível transfronteiriço. As autoridades públicas 
devem respeitar os princípios da UE no que concerne à transparência e igualdade de 
tratamento, ao disponibilizarem esses serviços no âmbito dos respetivos sistemas nacionais. 
Disposições novas relativas ao anúncio prévio (ex ante) de serviços sociais dão azo a mais 
burocracia, o que não se coaduna com esta categoria de serviços.
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Alteração 1416
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 - parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses 
formulários-tipo. Esses atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento consultivo referido no 
artigo 91.º.

Suprimido

Or. de

Alteração 1417
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Só se justifica um tratamento específico de serviços na medida em que se aplique a todos os 
serviços da mesma natureza, serviços jurídicos – sublinhando que os mesmos princípios de 
confidencialidade não devem ser discriminados.

Alteração 1418
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 1 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. nl

Alteração 1419
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no presente artigo
são publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Parte do compromisso proposto relativamente a serviços sociais e outros serviços, que evita 
a reintrodução dos serviços da parte B.

Alteração 1420
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. O anúncio referido no nº 2 é publicado
em conformidade com o artigo 49.º.

Or. en
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Alteração 1421
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Esta alteração surge na sequência da proposta dos mesmos autores relativa ao artigo 75.º, 
n.º 1.

Alteração 1422
Peter Simon, Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. de

Alteração 1423
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Princípios de adjudicação dos contratos
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1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam 
ter em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

Or. da

Alteração 1424
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Princípios de adjudicação dos contratos
1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
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serviços em causa.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam 
ter em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

Or. nl

Justificação

Em muitos casos, os serviços sociais são prestados localmente, não tendo efeitos 
transfronteiriços. A instauração de novas obrigações ao nível nacional e da UE traduzir-se-á 
por encargos administrativos desnecessários quer para autoridades contratantes quer para 
prestadores de serviços.

Alteração 1425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Princípios de adjudicação dos contratos
1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.
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2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam 
ter em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço do serviço.

Or. de

Justificação

Os serviços sociais são de natureza local, pelo que dificilmente poderão ser prestados a nível 
transfronteiriço. A simplificação e a flexibilidade deverão estar em primeiro lugar, 
especialmente no domínio dos serviços sociais e outros serviços específicos, sendo de evitar 
novos entraves burocráticos. Neste contexto, o anúncio posterior (ex post) é adequado e 
suficiente para garantir os princípios da transparência e igualdade de tratamento.

Alteração 1426
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º Suprimido
Princípios de adjudicação dos contratos
1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.
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2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam 
ter em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 1427
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 1428
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. de

Alteração 1429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos pelo 
presente capítulo, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa.

1. Os Estados-Membros devem instituir 
regras nacionais para a adjudicação dos 
contratos abrangidos pelo presente 
capítulo, por forma a assegurar que as 
autoridades adjudicantes respeitam os 
princípios da transparência e da igualdade 
de tratamento dos operadores económicos. 
Os Estados-Membros são livres de 
determinar as normas processuais 
aplicáveis, desde que essas normas 
permitam às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Or. en

Justificação

Para ler em articulação com as alterações que proponham uma solução de compromisso 
relativamente a serviços sociais e outros serviços, para evitar a reintrodução de serviços da 
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parte B.

Alteração 1430
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos pelo 
presente capítulo, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às entidades 
adjudicantes ter em conta as 
especificidades dos serviços em causa.

1. Os Estados-Membros devem instituir 
regras para a adjudicação dos contratos 
abrangidos pelo presente capítulo, tendo 
em conta os princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos. As regras devem ter em 
consideração as especificidades dos 
serviços em causa.

Or. en

Justificação

A redação do artigo 76.º da Proposta precisava de clarificação.

Alteração 1431
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos pelo 
presente capítulo, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa.

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos pelo 
presente capítulo, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros podem igualmente 
prever que as autoridades adjudicantes 
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possam escolher limitar a participação 
num procedimento de concurso para a 
prestação de serviços sociais e de saúde 
aos organismos sem fins lucrativos. O 
anúncio de concurso faz referência a esta 
disposição.

Or. fr

Alteração 1432
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação.

Or. en

Alteração 1433
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter
em conta a necessidade de garantir a 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes têm em 
conta a necessidade de garantir a elevada 
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qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros estabelecem que a 
escolha do prestador de serviços não seja 
feita unicamente com base no preço da 
prestação do serviço, considerando 
igualmente os critérios de qualidade e 
sustentabilidade para serviços sociais, 
conforme estabelecido em cima. As 
autoridades adjudicantes podem 
igualmente remeter para os critérios 
definidos no quadro voluntário europeu 
de qualidade dos serviços sociais 
(Voluntary European Quality Framework 
for Social Services). Os Estados-Membros 
podem igualmente estabelecer que as 
autoridades adjudicantes possam escolher 
limitar a participação num procedimento 
de concurso para a prestação de serviços 
sociais e de saúde a organizações sem fins 
lucrativos, caso as necessidades 
específicas de cada categoria de utentes 
assim o exija. 

Or. en

Alteração 1434
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
elevada qualidade, continuidade, 
acessibilidade, viabilidade de preços,
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, 
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utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço do serviço.

incluindo grupos desfavorecidos e 
vulneráveis, o envolvimento e a 
capacitação dos utilizadores e a inovação. 
Os Estados-Membros devem estabelecer 
que a escolha do prestador de serviços não 
seja feita unicamente com base no preço da 
prestação do serviço, considerando 
igualmente os critérios de qualidade e
sustentabilidade para serviços sociais, 
conforme estabelecido supra.

Or. de

Alteração 1435
Rosa Estaràs Ferragut

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que respeita aos princípios de 
acompanhamento personalizado e 
integral, de escolha da pessoa, da 
continuidade do acompanhamento e da 
qualidade, os Estados-Membros podem 
definir fórmulas que garantam a 
continuidade da prestação desses serviços 
por parte das entidades que os prestavam 
aos utentes, tanto anteriormente à 
publicação da presente Diretiva quanto 
aos que se adjudiquem a partir da 
publicação da mesma.

Or. es

Alteração 1436
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)



AM\908760PT.doc 49/175 PE492.869v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros e/ou outras 
autoridades adjudicantes devem assegurar 
que os operadores económicos respeitem 
as obrigações relativas a condições sociais 
e laborais, tais como a saúde e a 
segurança no trabalho, a segurança 
social e as condições de trabalho, 
conforme estabelecido pela UE e pelas 
leis e regulamentações nacionais, bem 
como disposições administrativas, por 
sentenças arbitrais, acordos e contratos 
coletivos, e pelas disposições do direito 
laboral internacional, constantes do 
anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados; tais obrigações aplicam-se 
igualmente nas situações transfronteiriças 
em que trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro.

Or. de

Alteração 1437
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros são livres de 
determinar que os serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI têm de ser prestados por um 
tipo específico de operador económico.

Or. en

Justificação

Para evitar que serviços sociais sejam prestados por um tipo de empresa que apenas 
promove o lucro e não o cuidado pelas pessoas, os Estados-Membros devem poder 
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determinar que os serviços sociais têm de ser prestados por um género específico de empresa.

Alteração 1438
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar a total solvência das 
autoridades adjudicantes perante os 
operadores económicos e que essas 
mesmas autoridades estabelecem um 
instrumento idóneo de prevenção para 
garantir a proteção do crédito do 
operador.

Or. it

Justificação

O estado de insolvência prolongado por parte das autoridades públicas perante as empresas 
privadas em obras e serviços prestados não pode continuar a ser tolerado. O estabelecimento
de um instrumento de garantia idóneo para proteção do crédito que o operador económico 
retiraria em resultado da execução da obra poderá constituir um instrumento indispensável 
para garantir uma retribuição efetiva.

Alteração 1439
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as disposições relativas à 
subcontratação, conforme estabelecidas 
no artigo 71.º, são respeitadas.

Or. de
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Alteração 1440
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nos contratos relativos a serviços 
sociais e outros específicos enumerados 
no Anexo XVI, as autoridades 
adjudicantes podem exigir aos operadores 
económicos que reinvistam na operação 
específica quaisquer lucros obtidos com a 
mesma operação ou que apenas permitam 
como proponentes as entidades sem fins 
lucrativos.

Or. en

Justificação

Realçar que as autoridades adjudicantes têm o direito de impor exigências que assegurem 
que o dinheiro dos contribuintes destinado aos serviços sociais é utilizado para este fim, 
também quando recorrerem a contratos públicos e não só a operações internas.

Alteração 1441
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação dos motivos de 
exclusão conforme estabelecidos no artigo 
55.º.

Or. de
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Alteração 1442
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. No âmbito da escolha do prestador 
de serviços, os Estados-Membros podem 
ponderar o uso de contratos reservados, 
na aceção do artigo 17.º.

Or. de

Alteração 1443
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. As autoridades adjudicantes podem 
reservar a adjudicação de contratos 
específicos a organizações sem fins 
lucrativos, especializadas na prestação de 
serviços sociais, desde que tal sistema 
garanta os princípios básicos da 
transparência e não-discriminação.

Or. de

Alteração 1444
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a divulgação de
informações sobre os resultados do 
concurso possa obstar à aplicação da lei,

As informações sobre os resultados do 
concurso serão divulgadas, exceto se essa 
divulgação puder obstar à aplicação da lei 
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ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de uma 
determinada empresa, pública ou privada,
ou prejudicar a concorrência leal entre 
prestadores de serviços, essas informações 
podem não ser publicadas.

ou ser contrária ao interesse público.

Or. en

Alteração 1445
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Título 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO III-A
REGRAS NO DOMÍNIO DAS 
CONCESSÕES DE OBRAS PÚBLICAS
[Outras disposições específicas serão 
posteriormente aduzidas por via de 
propostas de compromisso.]

Or. de

Justificação

Outras disposições específicas serão posteriormente aduzidas por via de alterações de 
compromisso.

Alteração 1446
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Título 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO III-B
REGRAS NO DOMÍNIO DAS 
CONCESSÕES DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS
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Artigo (...)
Regras aplicáveis
As regras da presente Diretiva relativas a 
concessões de obras públicas aplicam-se, 
mutatis mutandis, às concessões de 
serviços públicos.

Or. de

Justificação

Neste contexto será necessário debater se as regras em matéria de concessões de obras e de 
serviços não deveriam ser integradas na diretiva relativa à coordenação das adjudicações, de 
modo a preservar a coerência da ordem jurídica. Um aspeto a discutir prende-se com o facto 
de não ser possível aplicar as normas relativas às concessões de obras públicas em todos os 
casos de forma análoga.

Outras disposições específicas serão posteriormente aduzidas por via de alterações de 
compromisso.

Alteração 1447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Título IV – título

Texto da Comissão Alteração

GOVERNAÇÃO APLICAÇÃO, COMUNICAÇÃO E 
COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1448
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que um operador 
económico ou um subcontratante 
nomeado para a execução de um contrato 
apresente deficiências significativas ou 
persistentes no âmbito do cumprimento de 
qualquer requisito substancial 
pertencente ao contrato, a autoridade 
adjudicante deve comunicar os factos e 
pormenores relevantes ao organismo de 
fiscalização, referido nos artigos 84.º e 
88.º.

Or. de

Alteração 1449
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as autoridades adjudicantes conseguem 
obter facilmente, através do organismo de 
fiscalização referido nos artigos 84.º e 
88.º, informação e assistência no que se 
refere à aplicação do presente artigo.

Or. de

Alteração 1450
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a 
Diretiva 89/665/CEE do Conselho, os 

Suprimido
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Estados-Membros asseguram a correta 
aplicação da presente Diretiva por meio 
de mecanismos eficazes, disponíveis e 
transparentes que complementem o 
sistema em vigor para a revisão das 
decisões tomadas pelas autoridades 
adjudicantes.

Or. nl

Justificação

A inclusão numa diretiva de uma disposição que indica que a diretiva deve ser corretamente 
aplicada é naturalmente supérflua.

Alteração 1451
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a Diretiva 
89/665/CEE do Conselho, os 
Estados-Membros asseguram a correta 
aplicação da presente diretiva por meio de 
mecanismos eficazes, disponíveis e 
transparentes, que complementem o 
sistema em vigor para a revisão das 
decisões tomadas pelas entidades 
adjudicantes.

1. Por forma a garantir efetivamente uma 
aplicação correta e eficiente, os 
Estados-Membros asseguram que pelo 
menos as funções previstas no presente
artigo são desempenhadas por uma ou 
mais autoridades ou estruturas. Além 
disso, devem indicar à Comissão todas as 
autoridades e estruturas competentes para 
o fazer.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1452
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros asseguram que 
a aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos é acompanhada, 
nomeadamente a execução de projetos 
cofinanciados pela União, tendo em vista 
detetar ameaças aos interesses financeiros 
da mesma. Este acompanhamento é 
utilizado para prevenir, detetar e 
comunicar adequadamente eventuais 
casos de fraude em matéria de contratos 
públicos.
Se as autoridades ou estruturas de 
acompanhamento identificarem violações 
concretas ou problemas sistémicos, devem 
ser-lhes conferidos poderes para 
remeterem esses problemas às autoridades 
nacionais de auditoria, tribunais ou 
outras autoridades ou estruturas 
adequadas, tais como o Provedor de 
Justiça, os parlamentos nacionais ou 
respetivas comissões.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1453
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os resultados das atividades de 
acompanhamento nos termos do n.º 2 são 
divulgados publicamente através dos 
meios de informação adequados. Os 
Estados-Membros, em particular, 
publicam, pelos menos de dois em dois 
anos, uma panorâmica geral das fontes 
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mais frequentes de aplicação incorreta ou 
de insegurança jurídica, incluindo 
possíveis problemas estruturais ou 
recorrentes na aplicação das regras, 
eventuais casos de fraude e outros 
comportamentos ilegais.
Os Estados-Membros transmitem à 
Comissão, de dois em dois anos, uma 
panorâmica geral das suas políticas de 
contratação nacionais sustentáveis, 
descrevendo os planos de ação e 
iniciativas nacionais relevantes e, sempre 
que esta seja conhecida, a sua aplicação 
prática. Indicam igualmente a taxa de 
sucesso das PME em matéria de 
adjudicação de contratos públicos; caso 
seja inferior a 50 % em termos de valores 
de contratos adjudicados às PME, os 
Estados-Membros indicam se estão 
instituídas iniciativas com vista a 
aumentar essa taxa de sucesso.
Com base nos dados recebidos, a 
Comissão emite regularmente um 
relatório sobre a aplicação e as melhores
práticas dessas políticas no mercado 
interno.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1454
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. A qualquer pessoa ou organismo que 
não tenha acesso a procedimentos de 
recurso nos termos da 
Diretiva 89/665/CEE do Conselho deve 
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ser dada a oportunidade de indicar 
possíveis violações da presente Diretiva a 
uma autoridade ou estrutura competente, 
que deve analisar devidamente qualquer 
denúncia suficientemente fundamentada 
e tomar as medidas adequadas ao abrigo 
das competências previstas na legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1455
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-D. Os Estados-Membros asseguram que 
está disponível um acesso livre a 
orientação sobre interpretação e 
aplicação da legislação da União relativa 
a adjudicação de contratos públicos, a fim 
de apoiar as autoridades adjudicantes e os 
operadores económicos na correta 
aplicação das regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1456
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – nº 1-E (novo)
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Texto da Comissão Alteração

1-E. Os Estados-Membros designam, sem 
prejuízo dos procedimentos gerais e dos 
métodos de trabalho estabelecidos pela 
Comissão para as suas comunicações e os 
seus contactos com os Estados-Membros, 
um ponto de contacto para a cooperação 
com a Comissão no que se refere à 
aplicação da legislação da União e da 
execução do orçamento da União com 
base no artigo 17.º do Tratado da União 
Europeia e no artigo 317.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1457
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. As autoridades adjudicantes mantêm, 
pelo menos durante o período de vigência 
do contrato, cópias de todos os contratos 
celebrados de valor igual ou superior a
(a) 1 000 000  EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
Devem garantir acesso a estes contratos 
em conformidade com as normas 
aplicáveis relativas a acesso a documentos 
e proteção de dados.

Or. en
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Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 1458
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
Registo de incumprimento

1. No caso de um operador económico 
violar as condições estabelecidas no 
contrato, sobretudo no que respeita à 
proteção social e laboral e às condições de 
trabalho e de subcontratação, esse facto 
deve ser inserido num registo de 
incumprimento de regras de contratação 
pública.
2. O registo de incumprimento deve ser 
regularmente processado e atualizado 
pelas autoridades administrativas e de 
fiscalização mencionadas nos artigos 84.º 
e 88.º. As autoridades adjudicantes têm o 
direito e a obrigação de consultar o 
registo antes de adjudicarem um contrato 
público.

Or. en

Alteração 1459
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
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Registo de incumprimento
No caso de um operador económico violar 
as condições estabelecidas no contrato, 
sobretudo no que respeita à proteção 
social e laboral, às condições de trabalho 
e à concessão de subempreitadas, o 
mesmo deve ser inserido num registo de 
incumprimento. A presença num registo 
de incumprimento é motivo de exclusão.

Or. de

Alteração 1460
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são 
organizadas de modo a evitar conflitos de 
interesses. O sistema de fiscalização 
pública deve caracterizar-se pela 
transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de parecer, bem como um 
relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva. 
O relatório anual deve incluir:
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(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50 % em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
(b) Uma panorâmica geral da aplicação 
de políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, incluindo a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, ou a promoção 
da inovação;
(c) Informação sobre o acompanhamento 
e seguimento dos casos de infração às 
regras de adjudicação que afetem o 
orçamento da União, em conformidade 
com os n.ºs 3 a 5 do presente artigo;
(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União. 
3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:
(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
orientações sobre questões de interesse 
geral relacionadas com a interpretação e 
a aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, sobre questões 
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recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia; 
(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia. 
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As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
Os Estados Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente Diretiva 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União. 
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
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A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
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se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. en

Justificação

Estes artigos criam encargos administrativos desnecessários. Cabe aos Estados-Membros 
organizar a sua administração interna. Estes podem decidir criar um organismo de 
fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O artigo 84.º é contrário ao 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 1461
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
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único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são 
organizadas de modo a evitar conflitos de 
interesses. O sistema de fiscalização 
pública deve caracterizar-se pela 
transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de parecer, bem como um 
relatório anual ilustrativo da
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva. 
O relatório anual deve incluir:
(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50 % em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
(b) Uma panorâmica geral da aplicação 
de políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, incluindo a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, ou a promoção 
da inovação;
(c) Informação sobre o acompanhamento 
e seguimento dos casos de infração às 
regras de adjudicação que afetem o 
orçamento da União, em conformidade 
com os n.ºs 3 a 5 do presente artigo;
(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
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afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União. 
3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:
(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
orientações sobre questões de interesse 
geral relacionadas com a interpretação e 
a aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, sobre questões 
recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia; 
(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
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suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia. 
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
Os Estados Membros conferem poderes
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
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Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente Diretiva 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União. 
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
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conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. en



AM\908760PT.doc 73/175 PE492.869v01-00

PT

Justificação

Propostas alternativas de governação. Esta alteração suprime na totalidade o artigo 84.º 
relativo a fiscalização pública. Encarregar um único organismo nacional de supervisão em 
cada Estado-Membro quebraria o princípio da subsidiariedade e seria impossível de aplicar 
nos Estados-Membros com administrações descentralizadas ou estruturas federais.

Alteração 1462
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

Suprimido

Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.

2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são organizadas 
de modo a evitar conflitos de interesses. O 
sistema de fiscalização pública deve 
caracterizar-se pela transparência. Para este 
efeito, são publicados todos os documentos 
de orientação e de parecer, bem como um 
relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva. 

O relatório anual deve incluir:

(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; quando 
esta percentagem for inferior a 50% em 
termos de valor dos contratos adjudicados 
a PME, o relatório deve fornecer uma 
análise das razões para tal;
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(b) Uma panorâmica geral da aplicação de 
políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que têm 
em conta considerações relacionadas com a 
proteção do ambiente, a inclusão social, 
incluindo a acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, ou a promoção da 
inovação;

(c) Informação sobre o acompanhamento e 
seguimento dos casos de infração às regras 
de adjudicação que afetem o orçamento da 
União, em conformidade com os n.ºs 3 a 5 
do presente artigo;

(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.

3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:

(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais de 
compras;

(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios de 
adjudicação de contratos públicos e sobre a 
sua aplicação em casos específicos;

(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
orientações sobre questões de interesse 
geral relacionadas com a interpretação e a 
aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, sobre questões 
recorrentes e sobre dificuldades sistémicas 
relacionadas com a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos, à luz 
das disposições da presente Diretiva e da 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
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Justiça da União Europeia;

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia. 
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
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Os Estados-Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente Diretiva 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União. 
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
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fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
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privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. nl

Justificação

Requerer a criação de organismos nacionais de fiscalização, aos quais serão remetidos os 
textos integrais de todos os contratos celebrados, diverge claramente do princípio da 
subsidiariedade. Deve ser depositada mais confiança nos organismos democráticos de 
fiscalização às autoridades contratantes. Além do mais, essas regras dariam origem a mais 
encargos administrativos para as autoridades contratantes.

Alteração 1463
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
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informam a Comissão da sua designação.
Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são 
organizadas de modo a evitar conflitos de 
interesses. O sistema de fiscalização 
pública deve caracterizar-se pela 
transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de parecer, bem como um 
relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva. 
O relatório anual deve incluir:
(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50 % em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
(b) Uma panorâmica geral da aplicação 
de políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, incluindo a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, ou a promoção 
da inovação;
(c) Informação sobre o acompanhamento 
e seguimento dos casos de infração às 
regras de adjudicação que afetem o 
orçamento da União, em conformidade 
com os n.ºs 3 a 5 do presente artigo;
(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União. 
3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:
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(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
orientações sobre questões de interesse 
geral relacionadas com a interpretação e 
a aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, sobre questões 
recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia; 
(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
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pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer
infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia. 
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
Os Estados Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente Diretiva 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos direta ou indiretamente 
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financiados pela União. 
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
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fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. en

Justificação

A regulamentação proposta aumentará significativamente a carga administrativa para os 
Estados-Membros. Além disso, influenciará a organização interna da administração nos 
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mesmos. As decisões relativas às atividades a realizar para assegurar a correta aplicação da 
diretiva e às instituições responsáveis devem ser deixadas ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 1464
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

Suprimido

Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são 
organizadas de modo a evitar conflitos de 
interesses. O sistema de fiscalização 
pública deve caracterizar-se pela 
transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de parecer, bem como um 
relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva.
O relatório anual deve incluir:
a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50 % em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
b) Uma panorâmica geral da aplicação de 
políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
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social, incluindo a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, ou a promoção 
da inovação;
c) Informação sobre o acompanhamento e 
seguimento dos casos de infração às 
regras de adjudicação que afetem o 
orçamento da União, em conformidade 
com os n.ºs 3 a 5 do presente artigo;

d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos, nomeadamente 
quando afetem projetos cofinanciados 
pelo orçamento da União.

3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:

a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
c) Emitir pareceres de iniciativa e 
formular orientações sobre questões de 
interesse geral relacionadas com a 
interpretação e a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos, sobre 
questões recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia;

d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
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adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;

e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
g) Acompanhar as decisões tomadas pelos 
tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia.
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
Os Estados-Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
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decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente diretiva ao 
nível dos procedimentos de adjudicação 
de contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União.
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode encarregar o organismo 
de fiscalização de acompanhar 
determinados casos e de garantir que as 
autoridades nacionais competentes, que 
serão obrigadas a seguir as instruções 
desse organismo, retirem as devidas 



PE492.869v01-00 88/175 AM\908760PT.doc

PT

ilações das infrações às regras da União 
em matéria de adjudicação de contratos 
públicos que afetem projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
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razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. de

Alteração 1465
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as autoridades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização.
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de execução são 
organizadas de modo a evitar conflitos de 
interesses. O sistema de fiscalização 
pública deve caracterizar-se pela 
transparência. Para este efeito, são 
publicados todos os documentos de 
orientação e de parecer, bem como um 
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relatório anual ilustrativo da 
implementação e aplicação das regras 
estabelecidas na presente Diretiva. 
O relatório anual deve incluir:
(a) Uma indicação da taxa de sucesso das 
pequenas e médias empresas (PME) na 
adjudicação de contratos públicos; 
quando esta percentagem for inferior a 
50 % em termos de valor dos contratos 
adjudicados a PME, o relatório deve 
fornecer uma análise das razões para tal;
(b) Uma panorâmica geral da aplicação 
de políticas de contratação sustentáveis, 
nomeadamente nos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, incluindo a acessibilidade para as 
pessoas com deficiência, ou a promoção 
da inovação;
(c) Informação sobre o acompanhamento 
e seguimento dos casos de infração às 
regras de adjudicação que afetem o 
orçamento da União, em conformidade 
com os n.ºs 3 a 5 do presente artigo;
(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União. 
3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:
(a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
autoridades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios 
de adjudicação de contratos públicos e 
sobre a sua aplicação em casos 
específicos;
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(c) Emitir pareceres de iniciativa e 
orientações sobre questões de interesse 
geral relacionadas com a interpretação e 
a aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, sobre questões 
recorrentes e sobre dificuldades 
sistémicas relacionadas com a aplicação 
das regras de adjudicação de contratos 
públicos, à luz das disposições da presente 
Diretiva e da jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia; 
(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a 
prevenir, detetar e comunicar 
adequadamente os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos;
(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;
(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, 
que serão obrigadas a tê-la em conta nas 
suas decisões ou, nos casos em que a 
análise não seja seguida, a explicar as 
razões para tal;
(g) Acompanhar as decisões tomadas 
pelos tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
com base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de 
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adjudicação de contratos públicos da 
União quando estiverem em causa 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União Europeia. 
As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional 
ou do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.
Os Estados Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.
4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais 
e dos métodos de trabalho estabelecidos 
pela Comissão para as suas comunicações 
e os seus contactos com os 
Estados-Membros, o organismo de 
fiscalização atua como ponto de contacto 
específico da Comissão durante o 
acompanhamento da aplicação do direito 
da União e da execução do orçamento da 
União com base no artigo 17.º do Tratado 
da União Europeia e no artigo 317.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia. Comunica à Comissão 
qualquer violação da presente Diretiva 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos direta ou indiretamente 
financiados pela União. 
A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
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vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.
5. As atividades de inquérito e de 
execução levadas a cabo pelo organismo 
de fiscalização para assegurar a 
conformidade das decisões das 
autoridades adjudicantes com a presente 
Diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.
6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.
7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
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matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.
O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.
8. O relatório anual referido no n.º 2 
inclui um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização 
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. en

Justificação

Encarregar um único organismo nacional de supervisão em cada Estado-Membro quebraria 
o princípio da subsidiariedade e seria impossível de aplicar nos Estados-Membros com 
administrações descentralizadas ou estruturas federais.

Alteração 1466
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução (a 
seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

1. Os Estados-Membros asseguram a
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução.

Or. fr

Alteração 1467
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente responsável
pela fiscalização e coordenação das 
atividades de execução (a seguir 
designado «organismo de fiscalização»). 
Os Estados-Membros informam a 
Comissão da sua designação.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
aplicação correta e a fiscalização 
democrática, contabilística e jurídica da 
aplicação da presente diretiva. Os 
Estados-Membros são livres de decidir se 
pretendem nomear um único organismo 
independente para a realização das 
atividades fiscalização e coordenação ou se 
pretendem deixar a fiscalização a cargo 
de organismos de fiscalização existentes 
que já exerçam um controlo democrático, 
contabilístico e jurídico sobre as 
autoridades adjudicantes. 
Se um Estado-Membro decidir não 
designar um único organismo de 
fiscalização independente, os 
Estados-Membros asseguram que: 
(a) As câmaras municipais, parlamentos 
regionais e parlamentos nacionais estão 
totalmente preparados para fiscalizar e 
exercer controlo democrático sobre as 
autoridades adjudicantes. 
(b) Os auditores responsáveis por auditar 
autoridades locais, regionais e nacionais 
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estão totalmente preparados para 
fiscalizar e auditar as autoridades 
adjudicantes.
(c) O sistema judicial está totalmente 
preparado para exercer controlo jurídico 
sobre as autoridades adjudicantes.

Or. en

Alteração 1468
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 - parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente responsável 
pela fiscalização e coordenação das 
atividades de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação.

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
organismo independente responsável pela 
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação.

Or. de

Alteração 1469
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente responsável 
pela fiscalização e coordenação das 
atividades de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação.

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente responsável 
pela fiscalização e coordenação das 
atividades de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização») nos casos 
onde ainda não existe tal organismo 
independente. Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
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Or. nl

Alteração 1470
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução (a 
seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

1. Os Estados-Membros asseguram a 
existência de mecanismo de fiscalização e 
coordenação das atividades de execução.
Em qualquer caso, respeitar-se-á a 
estrutura de competências dos 
Estados-Membros que possuam uma 
estrutura administrativa composta ou 
descentralizada. Os Estados-Membros 
nomeiam os organismos que melhor se 
adaptem à sua estrutura estatal. 

Or. es

Alteração 1471
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Dados estatísticos e uma 
panorâmica geral da utilização de 
procedimentos de negociação sem a 
publicação prévia de anúncio definida no 
artigo 30.º, incluindo a lista de operadores 
económicos a quem foram adjudicados 
contratos públicos, cumprindo o presente 
procedimento e os motivos em que se 
baseia a utilização do mesmo; 

Or. en
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Alteração 1472
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.

(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União, bem como, sempre 
que possível, sobre o resultado da 
interposição de recurso junto das 
autoridades administrativas, responsáveis 
pela aplicação da lei ou judiciais 
competentes.

Or. en

Alteração 1473
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos público, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.

(d) Dados centralizados sobre os casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves no domínio dos 
contratos públicos, nomeadamente quando 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União. Estes dados são 
reunidos de acordo com uma série de 
variáveis e metodologia comuns, por 
forma a facultar bases de dados e dados 
estatísticos unificados sobre adjudicação 
de contratos a nível da UE, permitindo 
desta forma comparações científicas entre 
práticas de adjudicação de contratos 
públicos em diferentes Estados-Membros 
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da União.

Or. en

Alteração 1474
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:

3. As autoridades competentes são 
responsáveis pelas seguintes funções:

Or. fr

Alteração 1475
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. O organismo de fiscalização é 
responsável pelas seguintes funções:

3. Os mecanismos de fiscalização devem 
assegurar o cumprimento das seguintes 
funções:

Or. es

Alteração 1476
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 

a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e das 
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práticas conexas pelas autoridades 
adjudicantes, em especial pelas centrais de 
compras;

regras relativas à proteção social e laboral 
e às condições de trabalho por parte do 
operador económico contratado e dos seus 
subcontratantes, incluindo as práticas 
conexas pelas autoridades adjudicantes, em 
especial pelas centrais de compras;

Or. de

Alteração 1477
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta que 
possam ser acionados com vista a prevenir, 
detetar e comunicar adequadamente os 
casos de fraude, corrupção, conflitos de 
interesses e outras irregularidades graves 
no domínio dos contratos públicos;

(d) Estabelecer e aplicar, em cooperação 
com organismos responsáveis pela 
aplicação da lei, sistemas abrangentes de 
indicadores de alerta que possam ser 
acionados com vista a prevenir, detetar e 
comunicar adequadamente os casos de 
fraude, corrupção, conflitos de interesses e 
outras irregularidades graves no domínio 
dos contratos públicos. Deve incluir 
igualmente uma apresentação de riscos 
que identifique posições vulneráveis em 
autoridades adjudicantes, bem como 
organismos de controlo internos e 
externos, atividades nos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos nos 
quais foram identificados riscos e setores 
e/ou projetos vulneráveis. Os indicadores 
de alerta e a apresentação de riscos devem 
ser atualizados com regularidade.

Or. en

Alteração 1478
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Estabelecer procedimentos de 
comunicação de irregularidades graves 
que protejam igualmente o anonimato do 
informador;

Or. en

Alteração 1479
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta, que 
possam ser acionados com vista a:
(i) detetar e prevenir contratos que 
apresentem o risco de criar estruturas ou 
mercados monopolistas ou oligopólios;
(ii) prevenir factual e eficazmente 
contratos e processos de adjudicação que 
prejudiquem as possibilidades de as PME 
e empresas locais participarem e obterem 
os contratos;
(iii) prevenir a eliminação do direito de os 
utilizadores finais optarem e serem 
ouvidos;

Or. en

Alteração 1480
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-B) Centralizar dados sobre casos 
comunicados de fraude, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves, bem como, sempre 
que possível, sobre o acompanhamento 
feito pelas autoridades administrativas, 
responsáveis pela aplicação da lei ou 
judiciais competentes;

Or. en

Alteração 1481
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-C) Assegurar, em cooperação com 
organismos responsáveis pela aplicação 
da lei, formação especializada para as 
autoridades adjudicantes e responsáveis 
de organismos de controlo interno sobre 
deteção de fraude, corrupção, conflitos de 
interesses e outras irregularidades graves;

Or. en

Alteração 1482
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-D) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-D) Assegurar a publicação de listas, 
regularmente atualizadas, de operadores 
económicos excluídos da participação 
num contrato público pelos motivos 
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definidos no artigo 55.º, n.ºs 1, 2 e 3;

Or. en

Alteração 1483
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Conceder a organizações da 
sociedade civil o direito de fiscalizarem e 
comunicarem, em nome de pessoas com 
capacidade jurídica ou outra limitadas, se 
a qualidade dos produtos e serviços 
fornecidos às pessoas com capacidade 
jurídica ou outra limitadas está conforme 
os direitos fundamentais da UE e 
especificações técnicas e critérios de 
adjudicação definidos no contrato e de 
acordo com os requisitos em matéria de 
satisfação de necessidades específicas de 
cada categoria de utilizadores.

Or. en

Alteração 1484
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Examinar os relatórios enviados 
pela autoridade adjudicante que 
pretendam recorrer ao processo por 
negociação sem publicação prévia;

Or. it
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Alteração 1485
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Gestão do registo oficial de 
incumprimento previsto no artigo 73.º-A.

Or. en

Alteração 1486
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Apoiar as agências e autoridades 
adjudicantes na implementação de 
procedimentos internos de denúncia para 
o pessoal e assegurar que:
- Qualquer membro do pessoal (incluindo 
trabalhadores temporários e contratados, 
internos e consultores) que divulgue de 
boa-fé qualquer tipo de irregularidade 
material está protegido de todas e 
quaisquer formas de retaliação, 
intimidação ou ações prejudiciais;
- É mantido o anonimato dos 
informadores internos, salvo se 
explicitamente consentido pelos mesmos;
- São disponibilizados os mecanismos 
adequados para que sejam feitas as 
denúncias, tais como linhas de apoio e 
formulários em linha;
- Um informador interno que tenha 
sofrido retaliações tem direito a uma 
audição justa perante um foro imparcial e 
será plenamente compensado; os que 
efetuarem a retaliação serão devidamente 
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sancionados;
- As denúncias são adequadamente 
investigadas e são tomadas medidas 
corretivas (se apropriado) e os 
informadores internos têm a opção de 
participar nestes procedimentos;
- Os gestores têm de provar que quaisquer 
ações realizadas contra um informador 
interno foram motivadas por razões que 
não a denúncia;
- As denúncias que não se comprovem, se 
feitas de boa-fé, são protegidas; as 
denúncias que se verifiquem ter sido 
feitas de má-fé não são protegidas;
- Os gestores e os membros do pessoal 
devem receber formação adequada sobre 
os direitos, políticas e procedimentos de 
denúncia;
- As políticas de denúncia devem ser 
acompanhadas e avaliadas em intervalos 
regulares por organismos independentes;
- Denúncias efetuadas externamente a 
representantes eleitos, ONG, órgãos da 
comunicação social e outras partes 
adequadas são protegidas caso os canais 
internos não funcionem ou não existam.

Or. en

Alteração 1487
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para 
recorrer ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as 
decisões das autoridades adjudicantes, 

Suprimido
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relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.

Or. it

Alteração 1488
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros conferem poderes 
ao organismo de fiscalização para recorrer 
ao tribunal competente, nos termos do 
direito nacional, para a interposição de 
recursos contra as decisões das autoridades 
adjudicantes, relativamente a uma violação 
detetada no decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.

As autoridades competentes podem
recorrer ao tribunal competente, nos termos 
do direito nacional, para a interposição de 
recursos contra as decisões das autoridades 
adjudicantes, relativamente a uma violação 
detetada no decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.

Or. fr

Alteração 1489
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros conferem poderes ao 
organismo de fiscalização para recorrer ao 
tribunal competente, nos termos do direito 
nacional, para a interposição de recursos 
contra as decisões das autoridades 
adjudicantes, relativamente a uma violação 
detetada no decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 

Os Estados-Membros conferem poderes 
aos organismos de fiscalização para
recorrerem ao tribunal competente, nos 
termos do direito nacional, para a 
interposição de recursos contra as decisões 
das autoridades adjudicantes, relativamente 
a uma violação detetada no decurso da sua 
atividade de acompanhamento e de 
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jurídico. aconselhamento jurídico.

Or. es

Alteração 1490
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais e 
dos métodos de trabalho estabelecidos pela 
Comissão para as suas comunicações e os 
seus contactos com os Estados-Membros, o 
organismo de fiscalização atua como 
ponto de contacto específico da Comissão 
durante o acompanhamento da aplicação 
do direito da União e da execução do 
orçamento da União com base no 
artigo 17.º do Tratado da União Europeia e 
no artigo 317.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 
Comunica à Comissão qualquer violação 
da presente Diretiva nos procedimentos de 
adjudicação de contratos direta ou 
indiretamente financiados pela União.

4. Sem prejuízo dos procedimentos gerais e 
dos métodos de trabalho estabelecidos pela 
Comissão para as suas comunicações e os 
seus contactos com os Estados-Membros, 
as autoridades competentes atuam como 
ponto de contacto específico da Comissão 
durante o acompanhamento da aplicação 
do direito da União e da execução do 
orçamento da União com base no 
artigo 17.º do Tratado da União Europeia e 
no artigo 317.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia. 
Comunica à Comissão qualquer violação 
da presente Diretiva nos procedimentos de 
adjudicação de contratos direta ou 
indiretamente financiados pela União.

Or. fr

Alteração 1491
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 

Suprimido
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celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.

Or. fr

Alteração 1492
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1493
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna 
Maria Corazza Bildt
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Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As atividades de inquérito e de execução 
levadas a cabo pelo organismo de 
fiscalização para assegurar a conformidade 
das decisões das autoridades adjudicantes 
com a presente Diretiva e com os 
princípios gerais do Tratado não 
substituem nem afetam o papel 
institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.

5. As atividades de inquérito e de execução 
levadas a cabo pelas autoridades 
competentes para assegurar a 
conformidade das decisões das autoridades 
adjudicantes com a presente Diretiva e com 
os princípios gerais do Tratado não 
substituem nem afetam o papel 
institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decida remeter o tratamento de 
um caso individual nos termos do n.º 4, 
conserva também o direito a intervir em 
conformidade com os poderes que lhe são 
conferidos pelo Tratado.

Or. fr

Alteração 1494
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades adjudicantes 
comunicam ao organismo nacional de 
fiscalização o texto completo de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:

Suprimido

a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;
b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.

Or. de

Justificação

Uma obrigação de publicação integral faria com que fossem divulgados todos os pormenores 
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comerciais de determinados contratos, obrigando assim a disponibilizar a terceiros os 
conhecimentos inerentes, ou seja, segredos industriais, possivelmente até infringindo regras 
de confidencialidade. No entanto, isto não contribui para a transparência, uma vez que o 
processo de seleção fica concluído com a adjudicação do contrato.

Alteração 1495
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades adjudicantes comunicam 
ao organismo nacional de fiscalização o 
texto completo de todos os contratos 
celebrados com um valor igual ou superior 
a:

6. As autoridades adjudicantes comunicam 
às autoridades competentes o texto 
completo de todos os contratos celebrados 
com um valor igual ou superior a:

Or. fr

Alteração 1496
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;

(a) 800 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;

Or. en

Alteração 1497
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;

(a) 250 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimentos ou de serviços;

Or. en

Alteração 1498
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.

(b) 5 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.

Or. en

Alteração 1499
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 10 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.

(b) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos de empreitada de obras.

Or. en

Alteração 1500
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que 
se refere o n.º 6. O acesso a certas partes 
de um contrato pode ser recusado caso a 
sua divulgação possa obstar à aplicação 
da lei, ser contrária ao interesse público, 
lesar os legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

Suprimido

O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.

Or. de

Justificação

Os direitos de consulta do processo que vigoram em processos contenciosos de adjudicação, 
bem como outros direitos adicionais previstos na legislação em matéria de liberdade de 
informação, já bastante vasta, são perfeitamente suficientes.

Alteração 1501
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 7 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que se 
refere o n.º 6. O acesso a certas partes de 
um contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido, um acesso livre, direto e 
completo, sem qualquer encargo, aos 
contratos celebrados a que se refere o n.º 6. 
O acesso a certas partes de um contrato 
pode ser recusado apenas quando a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles. As decisões de recusar o 
acesso a certas partes de contratos 
públicos baseadas nestes motivos devem 
ser devidamente fundamentadas e 
publicadas.

Or. en

Alteração 1502
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que se 
refere o n.º 6. O acesso a certas partes de 
um contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, as 
autoridades competentes garantem, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que se 
refere o n.º 6. O acesso a certas partes de 
um contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
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legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

Or. fr

Alteração 1503
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 
encargo, aos contratos celebrados a que se 
refere o n.º 6. O acesso a certas partes de 
um contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção dos dados, o 
organismo de fiscalização recolhe e 
concede ao público um acesso livre, direto 
e completo, sem qualquer encargo, a toda a 
documentação relativa a quaisquer 
procedimentos de concursos públicos.
Documentos processuais específicos, tais 
como contratos, alterações aos contratos e 
auditorias relativas a todos os contratos 
celebrados, são igualmente tornados 
públicos. O acesso a certas partes dessa 
informação pode ser negado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

Or. en

Alteração 1504
Frank Engel, Philippe Juvin, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 8
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Texto da Comissão Alteração

8. O relatório anual referido no n.º 2 inclui 
um resumo de todas as atividades 
realizadas pelo organismo de fiscalização
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

8. O relatório anual referido no n.º 2 inclui 
um resumo de todas as atividades 
realizadas pelas autoridades competentes
em conformidade com os n.ºs 1 a 7.

Or. fr

Alteração 1505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios individuais sobre 
procedimentos de adjudicação de 
contratos

Relatórios individuais

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1506
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em relação a cada contrato e acordo-
quadro e sempre que estabeleçam um 
sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes elaboram um 
relatório por escrito que inclua, pelo 
menos:

Em relação a cada contrato público acima 
dos limiares, quer seja um contrato ou um
acordo-quadro ou sempre que estabeleçam 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes elaboram um 
relatório por escrito que inclua, pelo 
menos:
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Or. en

Alteração 1507
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Os nomes dos candidatos ou 
proponentes selecionados e a justificação 
dessa seleção;

(b) Se for caso disso, os resultados da 
seleção qualitativa e/ou redução de 
números em conformidade com os 
artigos 64.º e 65.º, nomeadamente:
(i) (Não se aplica à versão portuguesa.)

(ii) os nomes dos candidatos ou 
proponentes excluídos e os motivos dessa 
exclusão;

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º°1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os nomes dos candidatos ou 
proponentes excluídos e os motivos dessa 
exclusão;

Suprimido

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios). O texto desta alínea foi deslocado para a 
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alínea b).

Alteração 1509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) O nome do adjudicatário e a 
justificação da escolha da sua proposta, 
bem como, quando for conhecida, a parte 
do contrato ou do acordo-quadro que o 
adjudicatário tenciona subcontratar a 
terceiros;

(e) O nome do adjudicatário e a 
justificação da escolha da sua proposta;

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios). O requisito proposto pela Comissão na 
alínea d) original relativo a informação sobre o valor percentual de subcontratação 
acrescentaria encargos administrativos desnecessários e, muitas vezes, seria difícil de 
precisar por parte do principal fornecedor/proponente com antecedência (e, por conseguinte, 
seria difícil comunicá-lo à autoridade adjudicante).

Alteração 1510
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 - alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) O nome do adjudicatário e a justificação 
da escolha da sua proposta, bem como, 
quando for conhecida, a parte do contrato 
ou do acordo-quadro que o adjudicatário 
tenciona subcontratar a terceiros;

e) O nome do adjudicatário e a justificação 
da escolha da sua proposta, bem como, 
quando for conhecida, a parte do contrato 
ou do acordo-quadro que o adjudicatário 
tenciona subcontratar a terceiros e a 
informação relativa aos seus 
subcontratantes, incluindo os nomes, os 
dados de contacto e os representantes 
legais;
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Or. de

Alteração 1511
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Quando se trate de diálogo 
concorrencial, as circunstâncias referidas 
no artigo XX que justificam o recurso a 
esse procedimento;

Or. en

Alteração 1512
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1 – alínea h)

Texto da Comissão Alteração

(h) Se aplicável, os conflitos de interesses 
detetados e as medidas subsequentemente 
tomadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na medida em que o anúncio de 
adjudicação de contrato elaborado em 
conformidade com o artigo 48.º contenha 
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a informação exigida no presente n.º 1, as 
autoridades adjudicantes podem remeter 
para esse anúncio.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1514
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os
procedimentos de adjudicação de 
contratos, quer sejam ou não conduzidos 
por via eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e 
a adjudicação do contrato.

As autoridades adjudicantes devem tomar 
as medidas adequadas a fim de 
documentar o desenrolar dos
procedimentos de adjudicação conduzidos 
por via eletrónica.

Or. en

Alteração 1515
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
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quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a
adjudicação do contrato.

quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem assegurar 
que dispõem de documentação suficiente 
para justificar decisões tomadas em todas 
as fases do processo de contratação, tais 
como documentação relativa às
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, à
preparação das propostas, ao diálogo ou 
negociação, se for caso disso, à seleção e à
adjudicação do contrato.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1516
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e 
a adjudicação do contrato.

As autoridades adjudicantes devem tomar 
as medidas adequadas para documentar o 
desenrolar dos procedimentos de 
adjudicação de contratos conduzidos por 
via eletrónica.

Or. nl

Justificação

Deve privilegiar-se o sistema de elaboração de relatórios definido no artigo 43.º da Diretiva 
2004/18/CE em detrimento dos mecanismos propostos. Além do mais, as novas disposições 
dariam origem a encargos administrativos acrescidos.
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Alteração 1517
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato.

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos, a preparação das propostas, o 
diálogo ou negociação, se for caso disso, a 
seleção e a adjudicação do contrato.

Or. en

Alteração 1518
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato.

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos, a preparação das propostas, o 
diálogo ou negociação, se for caso disso, a 
seleção e a adjudicação do contrato.
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Or. en

Alteração 1519
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão quando esta os 
solicitar.

Or. en

Alteração 1520
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou às 
autoridades ou estruturas nacionais a que 
se refere o artigo 83.º quando estas os 
solicitarem.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1521
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional competente quando estes os 
solicitarem.

Or. en

Alteração 1522
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão quando esta os 
solicitar.

Or. en

Alteração 1523
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1524
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann



PE492.869v01-00 124/175 AM\908760PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

A recolha de dados estatísticos através de relatórios dos Estados-Membros é pouco fiável e 
conduz a burocracia e custos. O objetivo do artigo 86.º é fazer uma verificação cruzada dos 
dados recolhidos através da base de dados TED fundamentando-se no artigo 48.º da 
proposta. Contudo, tanto os dados TED como os dos relatórios nacionais são muitas vezes 
incompletos. Em vez de se fazer uma verificação cruzada, o pilar TED da recolha de dados 
estatísticos deve ser reforçado e o pilar dos relatórios nacionais deve ser completamente 
abandonado.

Alteração 1525
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. nl

Justificação

A disposição proposta deve ser suprimida dado que aumentaria os encargos administrativos 
de forma desnecessária.

Alteração 1526
Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 86
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Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 1527
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Alteração 1528
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios nacionais e listas de autoridades 
adjudicantes

Relatórios nacionais

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1529
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos criados ou nomeados 
nos termos do artigo 84.º apresentam à 
Comissão um relatório de execução e
estatístico anual, baseado num formulário-
tipo, o mais tardar em 31 de outubro do 
ano seguinte.

1. Os Estados-Membros apresentam à 
Comissão um relatório estatístico anual, 
baseado num formulário-tipo, o mais tardar 
em 31 de outubro do ano seguinte.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1530
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos criados ou nomeados
nos termos do artigo 84.º apresentam à 
Comissão um relatório de execução e 
estatístico anual, baseado num formulário-
tipo, o mais tardar em 31 de outubro do 
ano seguinte.

1. Os organismos competentes nos 
Estados-Membros apresentam à Comissão 
um relatório de execução e estatístico 
anual, baseado num formulário-tipo, o mais 
tardar em 31 de outubro do ano seguinte.

Or. en

Justificação

A proposta impõe demasiadas obrigações aos Estados-Membros. Nomeadamente, não será 
possível fornecer à Comissão uma lista completa de todas as autoridades adjudicantes no 
Estado-Membro. Na prática, o número de autoridades adjudicantes é significativo (em alguns 
países podem ser milhares) e muda todos os anos, dependendo das alterações estruturais na 
administração.

Alteração 1531
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º°2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma lista completa e atualizada de 
todas as autoridades governamentais 
centrais, autoridades adjudicantes 
subcentrais e organismos de direito 
público, incluindo as autoridades 
subcentrais e as associações de 
autoridades adjudicantes que adjudicam 
contratos públicos ou celebram acordos-
quadro, indicando para cada autoridade o 
respetivo número de identificação único, 
caso a legislação nacional o preveja; esta 
lista deve ser agrupada por tipo de 
autoridade;

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta impõe demasiadas obrigações aos Estados-Membros. Nomeadamente, não será 
possível fornecer à Comissão uma lista completa de todas as autoridades adjudicantes no 
Estado-Membro. Na prática, o número de autoridades adjudicantes é significativo (em alguns 
países podem ser milhares) e muda todos os anos, dependendo das alterações estruturais na 
administração.

Alteração 1532
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Uma lista completa e atualizada de 
todas as autoridades governamentais 
centrais, autoridades adjudicantes 
subcentrais e organismos de direito 
público, incluindo as autoridades 
subcentrais e as associações de 
autoridades adjudicantes que adjudicam
contratos públicos ou celebram acordos-
quadro, indicando para cada autoridade o 

(a) Uma lista de todas as autoridades 
governamentais centrais, autoridades 
adjudicantes subcentrais e organismos de 
direito público, que tenham adjudicado
contratos públicos ou celebrado acordos-
quadro durante o ano em causa, indicando 
para cada autoridade o respetivo número de 
identificação único, caso a legislação 
nacional o preveja; esta lista deve ser 
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respetivo número de identificação único, 
caso a legislação nacional o preveja; esta 
lista deve ser agrupada por tipo de 
autoridade;

agrupada por tipo de autoridade;

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma lista completa e atualizada de 
todas as centrais de compras;

Suprimido

Or. en

Justificação

A proposta impõe demasiadas obrigações aos Estados-Membros. Nomeadamente, não será 
possível fornecer à Comissão uma lista completa de todas as autoridades adjudicantes no 
Estado-Membro. Na prática, o número de autoridades adjudicantes é significativo (em alguns 
países podem ser milhares) e muda todos os anos, dependendo das alterações estruturais na 
administração.

Alteração 1534
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma lista completa e atualizada de 
todas as centrais de compras;

(b) Uma lista de todas as centrais de 
compras que adjudicaram contratos 
públicos ou celebraram acordos-quadro 
durante o ano em causa;
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Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1535
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea c) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(c) Para todos os contratos de valor 
superior aos limiares estabelecidos no 
artigo 4.º da presente Diretiva:

(c) Para todos os contratos de valor 
superior aos limiares estabelecidos no 
artigo 4.º da presente Diretiva, o número e 
o valor estimados dos contratos 
adjudicados durante o ano em causa, 
discriminados em relação a cada tipo de 
autoridade por procedimento e por obras, 
fornecimentos e serviços .

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1536
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) o número e o valor dos contratos 
adjudicados, discriminados em relação a 
cada tipo de autoridade por procedimento 
e por obras, fornecimentos e serviços 
identificados por divisão da nomenclatura 
CPV;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1537
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2 – alínea c) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) caso os contratos sejam celebrados no 
âmbito de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de 
anúncio, os dados referidos na 
subalínea i) são também discriminados de 
acordo com as circunstâncias referidas 
nos artigos 30.º e especificam o número e 
o valor dos contratos adjudicados por 
Estado-Membro e por país terceiro de 
origem dos adjudicatários.

Suprimido

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1538
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86.º – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Para todos os contratos de valor 
inferior aos limiares estabelecidos no 
artigo 4.º da presente Diretiva, mas que 
seriam abrangidos pela mesma se o seu 
valor excedesse o limiar, o número e o
valor dos contratos adjudicados 
discriminados por cada tipo de 

(d) Para adjudicações de valor inferior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º da 
presente Diretiva, mas que seriam 
abrangidos pela mesma se o seu valor 
excedesse o limiar, uma estimativa do
valor total agregado das adjudicações 
durante o ano em causa. Esta estimativa 
pode, nomeadamente, basear-se em dados 
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autoridade. disponíveis ao abrigo dos requisitos 
nacionais em matéria de publicação.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1539
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros disponibilizam 
igualmente à Comissão informações sobre 
a respetiva organização institucional 
relacionada com a aplicação, 
acompanhamento e execução da presente 
Diretiva, bem como sobre as iniciativas 
nacionais adotadas para orientar ou 
apoiar a aplicação das regras da União 
em matéria de contratos públicos ou para 
dar resposta aos desafios encontrados na 
aplicação dessas regras.

Suprimido

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1540
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros disponibilizam 
igualmente à Comissão informações sobre 

Suprimido
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a respetiva organização institucional 
relacionada com a aplicação, 
acompanhamento e execução da presente 
Diretiva, bem como sobre as iniciativas 
nacionais adotadas para orientar ou 
apoiar a aplicação das regras da União 
em matéria de contratos públicos ou para 
dar resposta aos desafios encontrados na 
aplicação dessas regras.

Or. en

Justificação

O n.º 4 parece desnecessário.

Alteração 1541
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão estabelece o formulário-tipo 
para o relatório de execução e estatístico 
anual referido no n.º 1. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento consultivo referido no 
artigo 91.º.

5. A Comissão estabelece o formulário-tipo 
para o relatório estatístico anual referido no
n.º 1. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (relatórios).

Alteração 1542
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 86-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-A
Obrigações estatísticas e conteúdo do

relatório estatístico
1. Os Estados-Membros disponibilizam à 
Comissão informações sobre a respetiva 
organização institucional relacionada 
com a aplicação, o acompanhamento e a 
execução da presente Diretiva, bem como 
sobre as iniciativas nacionais adotadas 
para orientar ou apoiar a aplicação das 
regras da União em matéria de contratos 
públicos ou para dar resposta aos desafios 
encontrados na aplicação dessas regras.
2. O relatório referido no n.º 1 deve conter 
pelo menos as seguintes informações 
relativamente a todos os contratos acima 
dos limiares estabelecidos no artigo 4.º da 
presente Diretiva:
(i) o número e o valor dos contratos 
adjudicados, discriminados em relação a 
cada tipo de autoridade por procedimento 
e por obras, fornecimentos e serviços 
identificados por divisão da nomenclatura 
CPV;
(ii) caso os contratos sejam celebrados no 
âmbito de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de 
anúncio, os dados referidos na 
subalínea i) são também discriminados de 
acordo com as circunstâncias referidas no 
artigo 30.º e especificam o número e o 
valor dos contratos adjudicados por 
Estado-Membro e por país terceiro de 
origem dos adjudicatários;
Na medida do possível, os dados referidos 
na alínea a) do primeiro parágrafo serão 
discriminados:
(a) De acordo com os processos de 
adjudicação utilizados; e ainda
(b) Para cada processo, as obras referidas 
no anexo II e os produtos e serviços 
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referidos no anexo XVI, identificados por 
categoria da nomenclatura CPV;
(c) A nacionalidade do operador 
económico ao qual o contrato tiver sido 
adjudicado.
Se a adjudicação se efetuar na sequência 
de um procedimento por negociação, os 
dados referidos na alínea a) do primeiro 
parágrafo serão também discriminados de 
acordo com as circunstâncias referidas 
nos artigos 27.º e 30.º e precisarão o 
número e o valor dos contratos 
adjudicados por Estado-Membro e por 
país terceiro de origem dos adjudicatários.
3. Por cada categoria de entidades 
adjudicantes que não figure entre as 
mencionadas no anexo I, o relatório 
estatístico mencionará pelo menos:
(a) O número e o valor dos contratos 
adjudicados, discriminados em 
conformidade com o segundo parágrafo 
do n.º 1;
(b) O valor total das adjudicações 
efetuadas ao abrigo das derrogações ao 
acordo.
4. O relatório estatístico mencionará 
quaisquer outras informações estatísticas 
requeridas nos termos do acordo. As 
informações mencionadas no primeiro 
parágrafo serão determinadas nos termos 
do artigo 91.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 1543
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 86-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-A
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Vias de recurso e sanções
Os Estados-Membros devem instituir 
mecanismos para vias de recurso eficazes 
e atempadas e para sanções eficazes, 
dissuasivas e proporcionadas em caso de 
fraude, corrupção, conflitos de interesses 
e outras irregularidades graves. As vias de 
recurso e as sanções aplicadas nestes 
casos incluem a anulação dos respetivos 
contratos públicos e a responsabilização 
por danos.

Or. en

Alteração 1544
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 87

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.º Suprimido
Assistência às autoridades adjudicantes e 
às empresas
1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução 
dos procedimentos de adjudicação de 
contratos. Os Estados-Membros 
asseguram igualmente que cada 
autoridade adjudicante possa obter 
assistência e aconselhamento 
especializados em questões específicas.
2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos, em especial das 
PME, aos contratos públicos e a facilitar 
a correta compreensão das disposições da 
presente Diretiva, os Estados-Membros 
devem assegurar a possibilidade de obter 
assistência adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso às 
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redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.
3. Será disponibilizada assistência 
administrativa específica aos operadores 
económicos que pretendam participar 
num procedimento de adjudicação noutro 
Estado-Membro. Esta assistência deve, no 
mínimo, abranger os requisitos 
administrativos do Estado-Membro em 
causa, bem como as eventuais obrigações 
relacionadas com a adjudicação de 
contratos com recurso a meios 
eletrónicos.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores económicos tenham 
fácil acesso às informações pertinentes 
sobre as obrigações relativas à 
fiscalidade, à proteção do ambiente e às 
disposições legais em matéria social e 
laboral em vigor no Estado-Membro, na 
região ou localidade em que as prestações 
irão ser realizadas e que serão aplicáveis 
aos trabalhos realizados no estaleiro ou 
aos serviços prestados durante a execução 
do contrato.
4. Para efeitos dos n.ºs 1, 2 e 3, os Estados-
Membros podem nomear um único 
organismo ou vários organismos ou 
estruturas administrativas, caso em que 
deverão assegurar uma coordenação 
adequada entre os mesmos.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (assistência às autoridades adjudicantes e às 
empresas), propondo a supressão do artigo 87.º. As propostas da Comissão necessitariam de 
ser apoiadas por um caso evidente que demonstre uma eficácia a nível de custos; além disso, 
estas propostas detalhadas iriam igualmente violar princípios de subsidiariedade e 
proporcionalidade. Contudo, há uma necessidade óbvia de os Estados-Membros aderirem 
aos princípios de «PME/Think Small First» na adjudicação de contratos públicos, o que é 
proposto num considerando.
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Alteração 1545
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 87

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. nl

Justificação

A organização de estruturas de apoio para as autoridades contratantes à escala nacional é 
da competência dos próprios Estados-Membros. Com disposições mais diretas e concisas, 
não seria provavelmente necessário clarificar as regras aplicáveis aos contratos públicos.

Alteração 1546
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 87.º

Texto da Comissão Alteração

Artigo 87.º Suprimido
Assistência às autoridades adjudicantes e 
às empresas
1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução 
dos procedimentos de adjudicação de 
contratos. Os Estados-Membros 
asseguram igualmente que cada 
autoridade adjudicante possa obter 
assistência e aconselhamento 
especializados em questões específicas.
2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos, em especial das 
PME, aos contratos públicos e a facilitar 
a correta compreensão das disposições da 
presente Diretiva, os Estados-Membros 
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devem assegurar a possibilidade de obter 
assistência adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso às 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.
3. Será disponibilizada assistência 
administrativa específica aos operadores 
económicos que pretendam participar 
num procedimento de adjudicação noutro 
Estado-Membro. Esta assistência deve, no 
mínimo, abranger os requisitos 
administrativos do Estado-Membro em 
causa, bem como as eventuais obrigações 
relacionadas com a adjudicação de 
contratos com recurso a meios 
eletrónicos.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores económicos tenham 
fácil acesso às informações pertinentes 
sobre as obrigações relativas à 
fiscalidade, à proteção do ambiente e às 
disposições legais em matéria social e 
laboral em vigor no Estado-Membro, na 
região ou localidade em que as prestações 
irão ser realizadas e que serão aplicáveis 
aos trabalhos realizados no estaleiro ou 
aos serviços prestados durante a execução 
do contrato.
4. Para efeitos dos n.ºs 1, 2 e 3, os Estados-
Membros podem nomear um único 
organismo ou vários organismos ou 
estruturas administrativas, caso em que 
deverão assegurar uma coordenação 
adequada entre os mesmos.

Or. en

Alteração 1547
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
procedimentos de adjudicação de contratos. 
Os Estados-Membros asseguram 
igualmente que cada autoridade 
adjudicante possa obter assistência e 
aconselhamento especializados em 
questões específicas.

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
informação, orientação e assistência 
jurídicas e económicas às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
procedimentos de adjudicação de contratos. 
Os Estados-Membros asseguram 
igualmente que cada autoridade 
adjudicante possa obter assistência e 
informação especializadas em questões 
específicas.

Or. en

Justificação

Clarificação, a redação poderia ser interpretada como aconselhamento jurídico, mas não 
cabe aos Estados-Membros prestar aconselhamento jurídico sobre regulamentação europeia.

Alteração 1548
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
procedimentos de adjudicação de contratos. 
Os Estados-Membros asseguram 
igualmente que cada autoridade 
adjudicante possa obter assistência e 
aconselhamento especializados em 
questões específicas.

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
procedimentos de adjudicação de contratos. 
Os Estados-Membros asseguram 
igualmente que cada autoridade 
adjudicante possa obter assistência e 
aconselhamento especializados em 
questões específicas. Os Estados-Membros 
podem igualmente recorrer a serviços de 
consultoria externos a fim de 
complementar o seu programa e 
competências e aptidões de gestão de 
projetos.
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Or. en

Alteração 1549
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos n.ºs 1, 2 e 3, os Estados-
Membros podem nomear um único 
organismo ou vários organismos ou 
estruturas administrativas, caso em que 
deverão assegurar uma coordenação 
adequada entre os mesmos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo cria encargos administrativos desnecessários. Cabe aos Estados-Membros 
organizar a sua administração interna. Estes podem decidir criar um organismo de 
fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O artigo 84.º é contrário ao 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 1550
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de 
assegurar o intercâmbio de informações 
sobre as questões referidas nos artigos 40.º, 
41.º, 42.º, 55.º, 57.º, 59.º, 60.º, 61.º, 63.º e 
69.º. Devem igualmente assegurar a 
confidencialidade das informações trocadas 
entre si.

1. Os Estados-Membros devem prestar-se 
assistência mútua e tomar medidas para 
cooperarem eficazmente, a fim de 
assegurar o intercâmbio de informações 
sobre as questões referidas nos artigos 40.º, 
41.º, 42.º, 55.º, 57.º, 59.º, 60.º, 61.º, 63.º, 
69.º e 73.º-A. Devem igualmente assegurar 
a confidencialidade das informações 
trocadas entre si.
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Or. en

Alteração 1551
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respetivos endereços aos demais 
Estados-Membros, aos organismos de 
fiscalização e à Comissão. Os 
Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos 
de contacto. O organismo de fiscalização 
é responsável pela coordenação desses
pontos de contacto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo cria encargos administrativos desnecessários. Cabe aos Estados-Membros 
organizar a sua administração interna. Estes podem decidir criar um organismo de 
fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O artigo 84.º é contrário ao 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 1552
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respetivos endereços aos demais 
Estados-Membros, aos organismos de 
fiscalização e à Comissão. Os 

Suprimido
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Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos 
de contacto. O organismo de fiscalização 
é responsável pela coordenação desses 
pontos de contacto.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação (cooperação administrativa).

Alteração 1553
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respetivos endereços aos demais 
Estados-Membros, aos organismos de 
fiscalização e à Comissão. Os 
Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos 
de contacto. O organismo de fiscalização 
é responsável pela coordenação desses 
pontos de contacto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Impor aos Estados-Membros a obrigação de criarem organismos adicionais não é uma 
medida proporcional. Além disso, atribuir a esses organismos várias competências, por 
exemplo fiscalização, coordenação, comunicação, pode criar conflitos de interesses.

Alteração 1554
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respetivos endereços aos demais 
Estados-Membros, aos organismos de 
fiscalização e à Comissão. Os 
Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos de 
contacto. O organismo de fiscalização é 
responsável pela coordenação desses
pontos de contacto.

3. Para efeitos do presente artigo, os 
Estados-Membros designam um ou mais 
pontos de contacto, devendo comunicar os 
respetivos endereços aos demais 
Estados-Membros e à Comissão. Os 
Estados-Membros devem publicar e 
atualizar regularmente a lista dos pontos de 
contacto.

Or. en

(Ver supressão do artigo 86.º)

Alteração 1555
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 88 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O intercâmbio de informações tem 
lugar através do Sistema de Informação 
do Mercado Interno estabelecido nos 
termos do 
Regulamento (UE) n.º XXX/XXXX do 
Parlamento Europeu e do Conselho44

[Proposta de Regulamento do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
cooperação administrativa através do 
Sistema de Informação do Mercado 
Interno («Regulamento IMI») 
COM(2011) 522]. Os Estados-Membros 
devem fornecer o mais rapidamente 
possível as informações solicitadas por 
outros Estados-Membros.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Impor aos Estados-Membros a obrigação de criarem organismos adicionais não é uma 
medida proporcional. Além disso, atribuir a esses organismos várias competências, por 
exemplo fiscalização, coordenação, comunicação, pode criar conflitos de interesses.

Alteração 1556
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 89 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 6.º, 13.º, 19.°, 20.º, 23.º, 54.º, 59.º, 
67.º e 86.º pode ser revogada a qualquer 
momento pelo Parlamento Europeu ou pelo 
Conselho. Uma decisão de revogação põe 
termo à delegação de poderes especificada 
nessa decisão. Produz efeitos no dia 
seguinte ao da sua publicação no Jornal 
Oficial da União Europeia ou numa data 
posterior nela indicada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 6.º, 13.º, 19.º, 20.º, 23.º e 59.º pode 
ser revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. Produz efeitos no dia seguinte ao 
da sua publicação no Jornal Oficial da 
União Europeia ou numa data posterior 
nela indicada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

Or. en

Alteração 1557
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Consultivo para os Contratos de Direito 
Público, instituído pela Decisão 
71/306/CEE do Conselho45. Esse comité é
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Consultivo para os Contratos de Direito 
Público, instituído pela Decisão 
71/306/CEE do Conselho45 e pelo Comité 
instituído pelo artigo 7.º do Regulamento 
(CE) n.º 3286/94 relativo aos entraves ao 
comércio46. Esses comités são comités na 
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aceção do artigo 3.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

__________________
46 1 JO L 349, 31.12.1994,  p. 71

Or. en

Alteração 1558
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que se faça referência ao 
presente artigo, aplica-se o procedimento 
previsto no artigo 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

2. Sempre que se faça referência ao 
presente artigo, aplica-se o procedimento 
previsto no artigo 4.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011, sendo o comité competente o 
instituído pela Decisão 71/306/CEE do 
Conselho.

Or. en

Alteração 1559
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que for feita referência ao 
presente número, aplica-se o artigo 5.º do 
Regulamento (UE) n.º 182/2011, sendo o 
comité competente o instituído pelo 
regulamento relativo aos entraves ao 
comércio.

Or. en
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Alteração 1560
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo VI –parte H

Texto da Comissão Alteração

Parte H Suprimido
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS 
ANÚNCIOS DE CONCURSO 
RELATIVOS A CONTRATOS DE 
SERVIÇOS SOCIAIS E OUTROS 
SERVIÇOS ESPECÍFICOS
(conforme referidos no artigo 75.º, n.º 1)
1. Nome, número de identificação (se 
previsto na legislação nacional), 
endereço, incluindo código NUTS, 
telefone, fax, correio eletrónico e 
endereço Internet da autoridade 
adjudicante e, se for diferente, do serviço 
junto do qual podem ser obtidas 
informações complementares.
2. Se for o caso, endereço de correio 
eletrónico ou endereço Internet no qual o 
caderno de encargos e todos os 
documentos complementares estarão 
disponíveis.
3. Tipo de autoridade adjudicante e 
principais atividades exercidas.
4. Se for o caso, indicação de que a 
autoridade adjudicante é uma central de 
compras ou de que existe outra forma de 
aquisição conjunta.
5. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV; quando o contrato 
estiver dividido em lotes, esta informação 
deverá ser fornecida para cada lote. 
6. Código NUTS do local principal de 
execução das obras, no caso das 
empreitadas de obras, ou do local 
principal de entrega ou de execução, no 
caso dos fornecimentos e serviços. 
7. Descrição dos serviços e, se for caso 
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disso, das obras e dos fornecimentos 
acessórios a adjudicar.

8. Valor total estimado do(s) contrato(s); 
quando o contrato estiver dividido em 
lotes, esta informação deverá ser 
fornecida para cada lote.

9. Condições de participação, 
nomeadamente:

(a) Se for o caso, indicação de que se trata 
de um contrato reservado a oficinas 
protegidas ou cuja execução está 
reservada no quadro de programas de 
emprego protegido,

(b) Se for o caso, indicação sobre se a 
execução do serviço está reservada, por 
força de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, a uma 
profissão específica.

10. Prazo(s) para contactar a autoridade 
adjudicante tendo em vista a participação.

11. Breve descrição das principais 
características do procedimento de 
adjudicação a aplicar.

12. Quaisquer outras informações 
relevantes.

Or. en

Alteração 1561
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Anexo VI – parte H

Texto da Comissão Alteração

Parte H Suprimido
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS 
ANÚNCIOS DE CONCURSO 
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RELATIVOS A CONTRATOS DE 
SERVIÇOS SOCIAIS E OUTROS 
SERVIÇOS ESPECÍFICOS
(conforme referidos no artigo 75.º, n.º 1)
1. Nome, número de identificação (se 
previsto na legislação nacional), 
endereço, incluindo código NUTS, 
telefone, fax, correio eletrónico e 
endereço Internet da autoridade 
adjudicante e, se for diferente, do serviço 
junto do qual podem ser obtidas 
informações complementares.
2. Se for o caso, endereço de correio 
eletrónico ou endereço Internet no qual o 
caderno de encargos e todos os 
documentos complementares estarão 
disponíveis.
3. Tipo de autoridade adjudicante e 
principais atividades exercidas.
4. Se for o caso, indicação de que a 
autoridade adjudicante é uma central de 
compras ou de que existe outra forma de 
aquisição conjunta.
5. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV; quando o contrato 
estiver dividido em lotes, esta informação 
deverá ser fornecida para cada lote. 
6. Código NUTS do local principal de 
execução das obras, no caso das 
empreitadas de obras, ou do local 
principal de entrega ou de execução, no 
caso dos fornecimentos e serviços. 
7. Descrição dos serviços e, se for caso 
disso, das obras e dos fornecimentos 
acessórios a adjudicar.

8. Valor total estimado do(s) contrato(s); 
quando o contrato estiver dividido em 
lotes, esta informação deverá ser 
fornecida para cada lote.

9. Condições de participação, 
nomeadamente:

(a) Se for o caso, indicação de que se trata 
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de um contrato reservado a oficinas 
protegidas ou cuja execução está 
reservada no quadro de programas de 
emprego protegido,

(b) Se for o caso, indicação sobre se a 
execução do serviço está reservada, por 
força de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas, a uma 
profissão específica.

10. Prazo(s) para contactar a autoridade 
adjudicante tendo em vista a participação.

11. Breve descrição das principais 
características do procedimento de 
adjudicação a aplicar.

12. Quaisquer outras informações 
relevantes.

Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 1562
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e 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 e climático, a conceção que 
preveja todas as utilizações (incluindo a 

(a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e 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 e climático, a conceção que 
preveja todas as utilizações (incluindo a 
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acessibilidade por parte das pessoas com 
deficiência) e a avaliação da conformidade, 
o desempenho, 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 a rotulagem, as instruções de 
utilização, bem como os procedimentos e 
métodos de produção em qualquer das 
fases do ciclo de vida dos trabalhos; as 
características incluem igualmente as 
regras de conceção e cálculo das obras, as 
condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como as técnicas 
ou métodos de construção e todas as outras 
condições de caráter técnico que a 
autoridade adjudicante possa exigir, por 
meio de regulamentação geral ou especial, 
no que respeita às obras acabadas e aos 
materiais ou elementos integrantes dessas 
obras;

acessibilidade por parte das pessoas com 
deficiência) e a avaliação da conformidade, 
o desempenho, 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 a rotulagem, as instruções de 
utilização, bem como os procedimentos e 
métodos de produção em qualquer das 
fases do ciclo de vida dos trabalhos; as 
características incluem igualmente as 
regras de conceção (incluindo proteção de 
dados desde a conceção) e cálculo das 
obras, as condições de ensaio, de controlo e 
de receção das obras, bem como as 
técnicas ou métodos de construção e todas 
as outras condições de caráter técnico que a 
autoridade adjudicante possa exigir, por 
meio de regulamentação geral ou especial, 
no que respeita às obras acabadas e aos 
materiais ou elementos integrantes dessas 
obras;

Or. en

Alteração 1563
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e 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 e climático, a conceção que 
preveja todas as utilizações (incluindo a 

(a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e 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 e climático, a conceção que 
preveja todas as utilizações (incluindo a 
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acessibilidade por parte das pessoas com 
deficiência) e a avaliação da conformidade, 
o desempenho, 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 a rotulagem, as instruções de 
utilização, bem como os procedimentos e 
métodos de produção em qualquer das 
fases do ciclo de vida dos trabalhos; as 
características incluem igualmente as 
regras de conceção e cálculo das obras, as 
condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como as técnicas
ou métodos de construção e todas as outras 
condições de caráter técnico que a 
autoridade adjudicante possa exigir, por 
meio de regulamentação geral ou especial, 
no que respeita às obras acabadas e aos 
materiais ou elementos integrantes dessas 
obras;

acessibilidade por parte das pessoas com 
deficiência) e a avaliação da conformidade, 
o desempenho, 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 a rotulagem, as instruções de 
utilização, bem como os procedimentos e 
métodos de produção e as condições de 
trabalho em qualquer das fases do ciclo de 
vida dos trabalhos; as características 
incluem igualmente as regras de conceção 
e cálculo das obras, as condições de ensaio, 
de controlo e de receção das obras, bem 
como as técnicas ou métodos de construção 
e todas as outras condições de caráter 
técnico que a autoridade adjudicante possa 
exigir, por meio de regulamentação geral 
ou especial, no que respeita às obras 
acabadas e aos materiais ou elementos 
integrantes dessas obras;

Or. en

Alteração 1564
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso de contratos públicos de 
fornecimentos 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 e climático, a 
conceção que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 

(b) No caso de contratos públicos de 
fornecimentos 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 e climático, a 
conceção que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
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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 procedimentos 
e métodos de produção em qualquer fase 
do ciclo de vida do produto ou serviço e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, a terminologia, as regras 
relativas à conceção (incluindo a proteção 
de dados desde a conceção), os símbolos, 
os ensaios e métodos de ensaio, a 
embalagem, a marcação e rotulagem, as 
instruções de utilização, os procedimentos 
e métodos de produção em qualquer fase 
do ciclo de vida do produto ou serviço e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

Or. en

Alteração 1565
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso de contratos públicos de 
fornecimentos 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 e climático, a 
conceção que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições 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 procedimentos 
e métodos de produção em qualquer fase 
do ciclo de vida do produto ou serviço e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

(b) No caso de contratos públicos de 
fornecimentos 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 e climático, a 
conceção que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições 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 procedimentos 
e métodos de produção e as condições de 
trabalho em qualquer fase do ciclo de vida 
do produto ou serviço e os procedimentos 
de avaliação da conformidade;

Or. en
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Alteração 1566
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(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:

(2) «Norma»: uma especificação técnica 
estabelecida por consenso e aprovada por 
uma organização de normalização 
reconhecida para utilização repetida ou 
continuada, cuja observância não é 
obrigatória e que se enquadra no âmbito de 
uma das seguintes categorias:

Or. en

Alteração 1567
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Especificação técnica comum»: uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 
reconhecido pelos Estados-Membros ou 
em conformidade com os artigos 9,º e 10,º 
do Regulamento [XXX] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo 
normalização europeia [e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho], publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia;

(4) «Especificação técnica comum»: uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 
reconhecido pelos Estados-Membros ou, 
no domínio das tecnologias da 
informação e comunicação, em 
conformidade com os artigos 9,º e 10,º do 
Regulamento [XXX] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à
normalização europeia [e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho], publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia;
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Or. en

Justificação

Proposta do CEN/CENELEC – para ficar em conformidade com as definições da 
Diretiva 98/34/CE.

Alteração 1568
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 1– ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Especificação técnica comum»: uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 
reconhecido pelos Estados-Membros ou 
em conformidade com os artigos 9,º e 10,º 
do Regulamento [XXX] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo 
normalização europeia [e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho], publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia;

(4) «Especificação técnica comum»: uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 
reconhecido pelos Estados-Membros ou, 
no domínio das tecnologias da 
informação e comunicação, em 
conformidade com os artigos 9,º e 10,º do 
Regulamento [XXX] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à
normalização europeia [e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho], publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia;

Or. en

Alteração 1569
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 155 sobre saúde e 
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segurança no trabalho

Or. en

Alteração 1570
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 1 sobre o número de 
horas de trabalho (indústria)

Or. en

Alteração 1571
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 8-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 131 sobre fixação do 
salário mínimo

Or. en

Alteração 1572
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 8-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 102 relativa a segurança 
social (normas mínimas)

Or. en
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Alteração 1573
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Konstantinos 
Poupakis, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Identificação do operador económico; (a) Identificação do operador económico;
número de registo da empresa, nome, 
morada, banco;

Or. en

Alteração 1574
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Descrição da empresa, 
nomeadamente o ano de fundação, forma 
de sociedade, proprietário(s), membros do 
conselho de administração, código da 
indústria, breve descrição dos principais 
serviços e/ou produção da empresa;

Or. en

Alteração 1575
Andreas Schwab, Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Certificação de que o operador 
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económico cumpriu as suas obrigações 
relativamente ao pagamento de impostos 
ou sistemas de segurança social, de 
acordo com a legislação de cada Estado-
Membro;

Or. en

Alteração 1576
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Indicadores económicos 
fundamentais do operador económico 
durante os últimos três anos 
contabilísticos: vendas brutas, EBIT e 
rácio de solvabilidade; as empresas em 
fase de arranque cumprem o disposto na 
alínea d-A) ao incluírem no seu 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos informação desde o arranque até 
ao presente;

Or. en

Alteração 1577
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Indicadores organizacionais 
fundamentais do operador económico: 
número médio de trabalhadores durante 
os últimos três anos e número de 
trabalhadores no final do último ano; as 
empresas em fase de arranque cumprem o 
disposto na alínea d-B) ao incluírem no 
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seu Passaporte Europeu para os 
Contratos Públicos informação desde o 
arranque até ao presente;

Or. en

Alteração 1578
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Indicação do prazo de validade do 
passaporte, que não deverá ser inferior a 
seis meses.

(f) Indicação do prazo de validade do 
passaporte, que não deverá ser inferior a 
um ano.

Or. en

Alteração 1579
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Indicação do prazo de validade do 
passaporte, que não deverá ser inferior a 
seis meses.

(f) Indicação do prazo de validade do 
passaporte, que não deverá ser inferior a 12
meses.

Or. en

Alteração 1580
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)



AM\908760PT.doc 159/175 PE492.869v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(ii) lista dos principais fornecimentos ou 
serviços efetuados durante os três últimos 
anos, no máximo, com indicação dos 
montantes, datas e destinatários, públicos 
ou privados. Quando necessário para 
assegurar um nível adequado de 
concorrência, as autoridades adjudicantes 
podem indicar que serão tidas em conta 
provas de fornecimentos ou de serviços 
relevantes entregues ou prestados há mais 
de três anos;

(ii) lista dos principais fornecimentos ou 
serviços efetuados durante os três últimos 
anos, no máximo, com indicação dos 
montantes, datas e destinatários, públicos 
ou privados. Quando necessário para 
assegurar um nível adequado de 
concorrência, as autoridades adjudicantes 
podem indicar que serão tidas em conta 
provas de fornecimentos ou de serviços 
relevantes entregues ou prestados há mais 
de cinco anos;

Or. en

Justificação

As competências de consultoria de engenharia são a soma de metodologia, competências e 
recursos que não estão necessariamente refletidos/demonstrados nos últimos três anos num 
domínio especializado.

Alteração 1581
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – n.º 1 – alínea a) – subalínea ii)

Texto da Comissão Alteração

(ii) lista dos principais fornecimentos ou 
serviços efetuados durante os três últimos 
anos, no máximo, com indicação dos 
montantes, datas e destinatários, públicos 
ou privados. Quando necessário para 
assegurar um nível adequado de 
concorrência, as autoridades adjudicantes 
podem indicar que serão tidas em conta 
provas de fornecimentos ou de serviços 
relevantes entregues ou prestados há mais 
de três anos;

(ii) lista dos principais fornecimentos ou 
serviços efetuados durante os cinco últimos 
anos, no máximo, com indicação dos 
montantes, datas e destinatários, públicos 
ou privados. Quando necessário para 
assegurar um nível adequado de 
concorrência, as autoridades adjudicantes 
podem indicar que serão tidas em conta 
provas de fornecimentos ou de serviços 
relevantes entregues ou prestados há mais 
de cinco anos;

Or. en
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Alteração 1582
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Indicação das medidas de gestão 
ambiental que o operador económico 
poderá aplicar aquando da execução do 
contrato;

(f) Indicação das medidas de gestão 
ambiental e social que o operador 
económico poderá aplicar aquando da 
execução do contrato;

Or. en

Alteração 1583
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Indicação das medidas de gestão 
ambiental que o operador económico 
poderá aplicar aquando da execução do 
contrato;

(f) Indicação das medidas de gestão de 
desenvolvimento sustentável que o 
operador económico poderá aplicar 
aquando da execução do contrato;

Or. en

Alteração 1584
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Anexo XVI

Texto da Comissão Alteração

Anexo XVI Este anexo é suprimido

Or. en
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Justificação

Este anexo foi substituído pelos anexos XVI-A e XVI-B

Alteração 1585
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Anexo 16 

Texto da Comissão Alteração

Anexo XVI Este anexo é suprimido

Or. fr

Justificação

Este anexo é substituído pelos anexos XVIA e XVIB.

Alteração 1586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Anexo XVI

Texto da Comissão

Código CPV Descrição

79611000-0; 

de 85000000-9 a 85323000-9

(exceto 85321000-5 e 85322000-2) 

Serviços de saúde e serviços sociais

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (exceto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (exceto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Serviços administrativos nas áreas da 

educação, da saúde e da cultura
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75300000-9 Serviços relacionados com a segurança 

social obrigatória

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Serviços relacionados com as prestações 

sociais

98000000-3; Outros serviços comunitários, sociais e 

pessoais

98120000-0 Serviços prestados por organizações 

sindicais

98131000-0 Serviços prestados por organizações 

religiosas

Alteração
Código CPV Descrição

79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 

75231240-8; 

de 85000000-9 a 85323000-9

(exceto 85321000-5 e 85322000-2)

98133100-5 e 98200000-5

Serviços de saúde, sociais e outros serviços 

conexos

75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 

79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 

a 80660000-8 (exceto 80533000-9, 

80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 

a 92700000-8 (exceto 92230000-2, 

92231000-9, 92232000-6) 

Serviços administrativos nas áreas da 

educação, da saúde e da cultura

75300000-9 Serviços relacionados com a segurança 

social obrigatória

75310000-2, 75311000-9, 75312000-6,

75313000-3, 75313100-4, 75314000-0,

75320000-5, 75330000-8, 75340000-1

Serviços relacionados com as prestações 

sociais

98000000-3; 55521100-9 Outros serviços comunitários, sociais e 

pessoais
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98120000-0 Serviços prestados por organizações 

sindicais

98131000-0 Serviços prestados por organizações 

religiosas

de 61000000-5 a 61530000-9; de 

63370000-3 a 63372000-7

Transporte por água

62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 a 63600000-5 
(exceto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7

Serviços de transporte de apoio e 
auxiliares

de 74500000-4 a 74540000-6 (exceto 
74511000-4 de 95000000-2 a 95140000-5

Serviços de colocação e fornecimento de 
pessoal

de 74600000-5 a 74620000-1 Serviços de investigação e de segurança, 
exceto serviços de veículos blindados

de 74875000-3 a 74875200-5 e de 
92000000-1 a 92622000-7 (exceto 
92230000-2)

Serviços recreativos, culturais e 
desportivos

Or. en

Justificação

Enquanto ponto único de contacto em linha sobre os direitos das empresas e dos cidadãos, o 
portal «A sua Europa» deve aumentar significativamente a sua visibilidade entre os 
consumidores.

Alteração 1587
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

Proposta de diretiva
Anexo XVI – coluna 1 – linha 1

Texto da Comissão Alteração

79611000-0 e
de 85000000-9 a 85323000-9
(exceto 85321000-5 e 85322000-2)

79611000-0 e
de 85000000-9 a 85323000-9
(exceto 85321000-5, 85322000-2 e 
85143000-3)
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Or. en

Justificação

Embora haja uma lógica para a existência de um regime especial para certos serviços
sociais, o novo regime não deve limitar o âmbito dos concursos públicos em setores nos quais 
os mesmos têm já sido aplicados durante anos com sucesso. Este é especialmente o caso dos 
serviços de ambulâncias de emergência, existindo há vários anos normas europeias para 
construção e equipamento de ambulâncias de emergência e veículos de transporte de doentes, 
facilitando e incentivando a concorrência transfronteiras no âmbito destes serviços, para 
benefício das autoridades adjudicantes e satisfação dos doentes, bem como dos operadores 
económicos

A lista de códigos CPV relativos a «Serviços de saúde e serviços sociais» deve ser alterada 
de modo a incluir o código 85143000-3 nas exceções entre parênteses, por forma a ler-se 
«(exceto 85321000-5, 85322000-2 e 85143000-3).

Alteração 1588
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Anexo XVI - linha 6

Texto da Comissão Alteração

98120000-0 / Serviços prestados por 
organizações sindicais

Suprimido

Or. en

Justificação

Os sindicatos são entidades privadas autónomas que não devem estar abrangidas pelas 
regras de adjudicação de contratos públicos. Não é claro qual será o efeito se os sindicatos 
forem incluídos e deve ser suprimido se não for apresentado um argumento razoável para a 
sua inclusão. 

Alteração 1589
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Anexo XVI – linha 7-A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

De 79100000-5 a 79140000-7 / Serviços 
jurídicos

Or. en

Justificação

Os serviços jurídicos, tendo um cariz de escolha pessoal, não são elegíveis para serem 
adjudicados com base na aplicação plena do regime de contratos públicos. Além disso, são 
prestados num ambiente jurídico que varia consideravelmente entre Estados-Membros, pelo 
que a procura destes serviços está inevitavelmente limitada a operadores que possuam 
competências específicas na legislação nacional pertinente. 

Alteração 1590
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo XVI – linhas 7-A a 7-L (novas)

Texto da Comissão Alteração

79112000-2 Serviços de representação 
jurídica
79100000-5 Serviços jurídicos
79110000-8 Serviços de assessoria e 
representação jurídicas
79111000-5 Serviços de assessoria 
jurídica
79112100-3 Serviços de representação de 
partes interessadas
79120000-1 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor e patentes
79121000-8 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor 
79121100-90 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor de software
79130000-4 Serviços de certificação e 
documentação legal
79131000-1 Serviços de documentação
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79132000-8 Serviços de certificação
79140000-7 Serviços de assessoria e 
informação jurídicas

Or. en

Justificação

Só se justifica um tratamento específico de serviços na medida em que se aplique a todos os 
serviços da mesma natureza, serviços jurídicos – baseando-se nos mesmos princípios de 
confidencialidade não devem ser discriminados.

Alteração 1591
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo XVI – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Serviços de saúde e serviços sociais Serviços de saúde, serviços veterinários e 
serviços sociais

Serviços administrativos nas áreas da 
educação, da saúde e da cultura

Serviços administrativos nas áreas da 
educação, da saúde e da cultura

Serviços relacionados com a segurança 
social obrigatória

Serviços relacionados com a segurança 
social obrigatória

Serviços relacionados com as prestações 
sociais

Serviços relacionados com as prestações 
sociais, incluindo de assistência pessoal

Outros serviços comunitários, sociais e 
pessoais

Outros serviços comunitários, sociais e 
pessoais

Serviços prestados por organizações 
sindicais

Serviços prestados por organizações 
sindicais

Serviços prestados por organizações 
religiosas

Serviços prestados por organizações 
religiosas

Serviços de hotelaria e restauração
Serviços de transporte ferroviário
Transporte marítimo
Serviços de transporte de apoio e 
auxiliares
Serviços de colocação e de fornecimento 
de pessoal, com exceção dos contratos de 
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trabalho
Serviços de investigação e de segurança, 
com exceção dos serviços de veículos 
blindados
Serviços de educação e formação 
profissional
Lazer, cultura e desporto, exceto contratos 
de aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas por 
organismos de radiodifusão e contratos 
relativos a tempos de antena.
Outros serviços, com exceção de contratos 
de trabalho e de contratos de aquisição, 
desenvolvimento, produção ou 
coprodução de programas por organismos 
de radiodifusão e contratos relativos a 
tempos de antena.

Or. de

Justificação

A atual distinção entre serviços A e B deverá, em princípio, ser mantida, uma vez que os 
serviços B têm pouca ou nenhuma relevância para o Mercado Interno. Seria especialmente 
incompreensível a exclusão dos serviços nas áreas da cultura, desporto e lazer, dando azo, 
na prática, a problemas consideráveis e a um aumento dos encargos administrativos. O 
significado da expressão «serviços administrativos», neste caso, é pouco claro e muito 
limitado.

Alteração 1592
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Anexo 16-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração
Anexo XVI-A

Anexo XVI-A - Parte A
Serviços referidos no artigo 1.º

Categoria Designação dos serviços Números de Números de referência CPV
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s referência CPC 
(1)

1 Serviços de manutenção 
e de reparação

6112, 6122, 633, 
886

De 50100000-6 a 50884000-5 (exceto 
50310000-1 a 50324200-4 e 
50116510-9, 50190000-3, 50229000-
6, 50243000-0) e de 51000000-9 a 
51900000-1 

2 Serviços de transporte 
terrestre, incluindo os 
serviços de veículos 
blindados e os serviços 
de mensagens, com 
exceção do transporte de 
correio

712 (exceto 
71235),
7512, 87304

De 60100000-9 a 60183000-4 (exceto 
60160000-7, 60161000-4, 60220000-
6), e de 64120000-3 a 64121200-2 

3 Serviços de transporte 
aéreo: transporte de 
passageiros e de 
mercadorias, com 
exceção do transporte de 
correio

73 (exceto 7321)
De 60410000-5 a 60424120-3 (exceto 
60411000-2, 60421000-5), e 
60500000-3 De 60440000-4 a 
60445000-9 

4 Transporte terrestre (2) 
e aéreo de correio

71235, 7321 60160000-7,60161000-4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Serviços de 
telecomunicações

752 De 64200000-8 a 64228200-2 
72318000-7 e de 72700000-7 a 
72720000-3 

6 Serviços financeiros:
a) serviços de seguros
b) serviços bancários e 

de investimento (3)

ex 81, 812, 814
De 66100000-1 a 66720000-3 

7 Serviços informáticos e 
afins

84 De 50310000-1 a 50324200-4 De 
72000000-5 a 72920000-5 (exceto 
72318000-7 e de 72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-4 

8 Serviços de investigação 
e desenvolvimento (4)

85 De 73000000-2 a 73436000-7 (exceto 
73200000-4, 73210000-7, 73220000-0

9 Serviços de 
contabilidade, auditoria 
e de escrituração

862 De 79210000-9 a 79223000-3 

10 Serviços de estudos de 
mercado e de sondagens

864 De 79300000-7 a 79330000-6 e 
79342310-9, 79342311-6 

11 Serviços de 
consultadoria em gestão 
(5) e afins

865, 866 De 73200000-4 a 73220000-0 de 
79400000-8 a 79421200-3 e 
79342000-3, 79342100-4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 
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12 Serviços de arquitetura; 
serviços de engenharia e 
serviços de engenharia 
integrados; serviços de 
planeamento urbano e 
de arquitetura 
paisagística; serviços 
afins de consultoria 
científica e técnica; 
serviços técnicos de 
ensaio e de análise

867
De 71000000-8 a 71900000-7 (exceto 
71550000-8) e 79994000-8 

13 Serviços publicitários 871 De 79341000-6 a 79342200-5 (exceto 
79342000-3 e 79342100-4)

14 Serviços de limpeza de 
edifícios e serviços de 
gestão de propriedades

874, 82201 a 
82206 De 70300000-4 a 70340000-6 e de 

90900000-6 a 90924000-0 
15 Serviços de edição e de 

impressão à obra ou de 
forma continuada

88442
De 79800000-2 a 79824000-6 De 
79970000-6 a 79980000-7 

16 Serviços de arruamentos 
e de recolha de lixo: 
serviços de saneamento 
e afins

94 De 90400000-1 a 90743200-9 (exceto 
90712200-3 De 90910000-9 a 
90920000-2 e 50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

(1) Nomenclatura CPC (versão provisória), utilizada para definir o âmbito de aplicação da 
Diretiva 92/50/CEE. 
(2) Com exceção dos serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18. 
(3) Excluindo os serviços financeiros relativos à emissão, aquisição, venda e transferência 
de títulos ou de outros instrumentos financeiros, bem como os serviços prestados por 
bancos centrais. São também excluídos os serviços que consistem na aquisição ou locação, 
quaisquer que sejam as respetivas modalidades financeiras, de propriedades, edifícios 
existentes ou outros bens imóveis ou relativos a direitos sobre esses bens; no entanto, os 
serviços financeiros prestados paralelamente, antes ou depois de um contrato de aquisição 
ou locação, seja qual for a sua forma, ficarão sujeitos ao disposto na presente diretiva.
(4) Com exclusão dos contratos de serviços de investigação e desenvolvimento cujos frutos 
não pertençam exclusivamente à entidade adjudicante e/ou à autoridade adjudicante para 
que esta os utilize no exercício da sua própria atividade, desde que a prestação do serviço 
seja totalmente remunerada pela entidade adjudicante.
(5) Exceto serviços de arbitragem e conciliação. 

Anexo XVI-A - Parte B
Serviços referidos no artigo 4.º-D e no artigo 74.º

Categoria
s

Designação dos serviços Números de 
referência CPC 
(1)

Números de referência CPV
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17 Serviços de hotelaria e 
restauração

64 De 55100000-1 a 55524000-9, e de 
98340000-8 a 98341100-6 

18 Serviços de transporte 
ferroviário

711 De 60200000-0 a 60220000-6 

19 Serviços de transporte 
marítimo e fluvial

72 De 60600000-4 a 60653000-0 e de 
63727000-1 a 63727200-3 

20 Serviços de transporte de 
apoio e auxiliares

74
De 63000000-9 a 63734000-3 (exceto 
63711200-8, 63712700-0, 63712710-
3, e De 63727000-1, a 63727200-3), e 
98361000-1 

21 Serviços jurídicos 861 De 79100000-5 a 79140000-7 
22 Serviços de colocação e 

de fornecimento de 
pessoal (2)

872
De 79600000-0 a 79635000-4 (exceto 
79611000-0, 79632000-3, 79633000-
0), e de 98500000-8 a 98514000-9)

23 Serviços de investigação 
e de segurança, com 
exceção dos serviços de 
veículos blindados

873 (exceto 
87304)

De 80100000-5 a 80660000-8 (exceto 
80533000-9, 80533100-0 e 80533200-
1) 

24 Serviços de educação e 
formação profissional

92 De 80100000-5 a 80660000-8 (exceto 
80533000-9, 80533100-0 e 80533200-
1) 

25 Serviços de saúde e 
serviços sociais

93 79611000-0, e de 85000000-9 a 
85323000-9 (exceto 85321000-5 e 
85322000-2)

26 Serviços de caráter 
recreativo, cultural e 
desportivo (3)

96 De 79995000-5 a 79995200-7, e de 
92000000-1 a 92700000-8 (exceto 
92230000-2, 92231000-9, 92232000-
6) 

27 Outros serviços

(1) Nomenclatura CPC (versão provisória), utilizada para definir o âmbito de aplicação da 
Diretiva 92/50/CEE. 
(2) Exceto contratos de trabalho. 
(3) Exceto contratos de aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas 
por organismos de radiodifusão e contratos relativos a tempos de antena. 

Or. fr
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Alteração 1593
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo XVI-A (novo) 

Texto da Comissão

Alteração

Anexo XVI-A
Anexo XVI-A – Parte A

Serviços a que se refere o artigo 6.º-A

N.º de 
Categoria

Objeto Números 
de 

referência 
CPC (1)

Números de referência 
CPV

1 Serviços de 
manutenção e 
reparação

6112, 
6122, 633,
886

De 50100000-6 a 
50884000-5 (exceto 
50310000-1 a 
50324200-4 e 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0) e de 
51000000-9 a 
51900000-1 

2 Serviços de transporte 
terrestre (2), incluindo 
serviços de veículos 
blindados e serviços de 
mensagens urgentes,
exceto transporte de 
correio

712 
(exceto 
71235),
7512, 
87304

De 60100000-9 a 
60183000-4 (exceto 
601600007, 60161000-
4, 60220000-6) e de 
64120000-3 a 
64121200-2 

3 Serviços de transporte 
aéreo de passageiros e 
de carga, exceto
correio

73 (exceto 
7321)

De 60410000-5 a 
60424120-3 (exceto 
60411000-2, 60421000-
5) e 60500000-3 e de 
60440000-4 a 
60445000-9 

4 Transporte de correio 
por terra (3)
e pelo ar

71235, 
7321

60160000-7, 60161000-
4 60411000-2, 
60421000-5 

5 Serviços de 752 De 64200000-8 a 
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telecomunicações 64228200-2 72318000-7 
e de 72700000-7 a 
72720000-3 

6 Serviços financeiros:
(a) Serviços de seguros
(b) Serviços bancários
e de investimento (4)

exceto 81, 
812, 814 De 66100000-1 a 

66720000-3 (4)

7 Serviços informáticos e 
afins

84 De 50310000-1 a 
50324200-4 de 
72000000-5 a 
72920000-5 (exceto 
72318000-7 e de 
72700000-7 a 
72720000-3), 79342410-
4 

8 Serviços de 
investigação
e desenvolvimento (5)

85 De 73000000-2 a 
73436000-7 (exceto 
73200000-4, 73210000-
7 e 73220000-0)

9 Serviços de 
contabilidade, auditoria 
e
escrituração

862
De 79210000-9 a 
79223000-3 

10 Serviços de estudo de 
mercado e
de sondagens de 
opinião

864
De 79300000-7 a 
79330000-6 e 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Serviços de consultoria 
em gestão (6) e afins 865, 866

De 73200000-4 a 
73220000-0 de 
79400000-8 a 
79421200-3 e 
79342000-3, 79342100-
4 79342300-6, 
79342320-2 79342321-
9, 79910000-6, 
79991000-7 98362000-8 

12 Serviços de arquitetura; 
serviços de engenharia 
e serviços de 
engenharia integrados; 
serviços de 
planeamento urbano e 
de arquitetura 
paisagística; serviços 
conexos de consultoria 
científica e técnica; 

867
De 71000000-8 a 
71900000-7 (exceto 
71550000- 8) e 
79994000-8 
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serviços de ensaios e de 
análise técnicos

13 Serviços de publicidade 871 De 79341000-6 a 
79342200-5 (exceto 
79342000-3 e 
79342100-4)

14 Serviços de limpeza de 
edifícios e serviços de 
gestão de propriedades

874, 82201 
a
82206

De 70300000–4 a 
70340000-6 e de 
90900000-6 a 
90924000-0 

15 Serviços de edição e de 
impressão à obra ou de 
forma continuada

88442 De 79800000-2 a 
79824000-6 e de 
79970000-6 a 
79980000-7 

16 Serviços de 
arruamentos e de 
recolha de lixo: serviços 
de saneamento e afins

94 De 90400000-1 a 
90743200-9 (exceto 
90712200- 3), de 
90910000-9 a 
90920000-2 e 
50190000-3, 50229000-
6 50243000-0 

________________________________________
(1) Exceto contratos de trabalho.
(2) Exceto contratos de aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas 

por organismos de radiodifusão e contratos relativos a tempos de antena.
(3) Exceto serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18.
(4) Com exclusão dos serviços financeiros relativos à emissão, compra, venda e 

transferência de títulos ou outros instrumentos financeiros, bem como de serviços 
fornecidos pelos bancos centrais.

São também excluídos: os serviços que consistem na aquisição ou locação, quaisquer que 
sejam as respetivas modalidades financeiras, de terrenos, edifícios existentes ou outros 
bens imóveis ou relativos a direitos sobre esses bens; no entanto, os serviços financeiros 
prestados paralelamente, antes ou depois de um contrato de aquisição ou locação, seja 
qual for a sua forma, ficarão sujeitos ao disposto na presente Diretiva.

(5) Exceto os contratos de serviços de investigação e desenvolvimento cujos frutos não 
pertençam exclusivamente à entidade adjudicante para que esta os utilize no exercício 
da sua própria atividade, desde que a prestação do serviço seja totalmente remunerada 
pela entidade adjudicante.

(6) Com exceção dos serviços de arbitragem e conciliação.

Anexo XVI-A – Parte B 

Serviços a que se refere o artigo 6.º-A
Categoria 

N.º
Objeto Números 

de 
referência 
CPC (1)

Números de referência 
CPV
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17 Serviços hoteleiros e de 
restauração

64 De 55100000-1 a 
55524000-9 e de 
98340000-8 a 
98341100-6 

18 Serviços de transporte 
ferroviário

711 De 60200000-0 a 
60220000-6 

19 Serviços de transporte 
por água

72 De 60600000-4 a 
60653000-0 e de 
63727000-1 a 
63727200-3 

20 Serviços de transporte 
de apoio e auxiliares

74 De 63000000-9 a 
63734000-3 (exceto 
63711200-8, 63712700-
0, 63712710-3 e de 
63727000-1 a 
63727200-3) e 
98361000-1 

21 Serviços jurídicos 861 De 79100000-5 a 
79140000-7 

22 Serviços de colocação e 
fornecimento de pessoal 
(1)

872 De 79600000-0 a 
79635000-4 (exceto 
79611000-0, 79632000-
3, 79633000-0) e de 
98500000-8 a
98514000-9 

23 Serviços de 
investigação e de 
segurança, com 
exceção dos serviços de 
veículos blindados

873 
(exceto 
87304)

De 79700000-1 a 
79723000-8 

24  Serviços de educação e 
formação profissional

92 De 80100000-5 a 
80660000-8 (exceto 
80533000-9, 80533100-
0 e 80533200-1)

25  Serviços de saúde e 
serviços sociais

93 79611000-0 e de 
85000000-9 a 
85323000-9 (exceto 
85321000-5 e 
85322000-2) 

26 Serviços recreativos, 
culturais e desportivos

96 De 79995000-5 a 
79995200-7 e de 
92000000-1 a 
92700000-8 (exceto 
92230000-2, 92231000-
9, 92232000-6)

27 Outros serviços (2)
(1) Exceto contratos de trabalho.
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(2) Exceto contratos de aquisição, desenvolvimento, produção ou coprodução de programas 
por organismos de radiodifusão e contratos relativos a tempos de antena.

Or. en


