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Alteração 750
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os custos internos, nomeadamente os 
custos relacionados com a aquisição, tais 
como custos de produção, a utilização, tais 
como o consumo de energia ou os custos 
de manutenção e o fim de vida útil, tais 
como os custos de recolha e reciclagem; e

a) os custos internos, nomeadamente os 
custos relacionados com a aquisição, 
custos de utilização, tais como o consumo 
de energia e a utilização de outros 
recursos, custos de manutenção e o fim de 
vida útil, tais como os custos de recolha e 
reciclagem; e

Or. en

Justificação

É de salientar que deve ser dada especial atenção ao cálculo dos custos do ciclo de vida. Este 
critério não deve constituir um ónus para as PME, que podem ter de suportar custos e 
encargos administrativos na indicação dos custos do ciclo de vida de um produto. Em termos 
práticos, também pode constituir mais uma complicação, tendo em conta as metodologias 
diferentes permitidas para a determinação dos custos.

Alteração 751
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os custos internos, nomeadamente os 
custos relacionados com a aquisição, tais 
como custos de produção, a utilização, 
tais como o consumo de energia ou os 
custos de manutenção e o fim de vida útil, 
tais como os custos de recolha e 
reciclagem; e

a) custos relacionados com a aquisição;

a-A) custos de utilização, tais como o 
consumo de energia e de outros recursos;



PE492.870v02-00 4/184 AM\909614PT.doc

PT

a-B) custos de manutenção;
a-C) custos de fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem.

Or. en

Alteração 752
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar 
o seu valor monetário, que poderá incluir 
o custo das emissões de gases com efeito 
de estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação 
das alterações climáticas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Os custos externos são de difícil quantificação. Simultaneamente, o cálculo dos custos do 
ciclo de vida não deverá conduzir a novos entraves à livre circulação de mercadorias e 
serviços no mercado único. Propõe-se que os custos externos não sejam incluídos no cálculo 
dos custos do ciclo de vida.

Alteração 753
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar o 
seu valor monetário, que poderá incluir o 

b) custos externos, tais como custos sociais 
e/ou ambientais, diretamente ligados ao 
ciclo de vida, desde que seja possível 
determinar e confirmar o seu valor 
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custo das emissões de gases com efeito de 
estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação das 
alterações climáticas.

monetário, que poderá incluir o custo das 
emissões de gases com efeito de estufa e de 
outras emissões poluentes, assim como 
outros custos de atenuação das alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 754
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar o 
seu valor monetário, que poderá incluir o 
custo das emissões de gases com efeito de 
estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação das 
alterações climáticas.

b) os custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida,
incluindo os impostos, desde que seja 
possível determinar e confirmar o seu valor 
monetário, que poderá incluir o custo das 
emissões de gases com efeito de estufa e de 
outras emissões poluentes, assim como 
outros custos de atenuação das alterações 
climáticas.

Or. es

Alteração 755
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar o 
seu valor monetário, que poderá incluir o 
custo das emissões de gases com efeito de 
estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação 
das alterações climáticas.

b) custos ambientais externos diretamente 
ligados ao ciclo de vida do produto, desde 
que seja possível determinar e confirmar o 
seu valor monetário.
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Or. en

Justificação

É de salientar que deve ser dada especial atenção ao cálculo dos custos do ciclo de vida. Este 
critério não deve constituir um ónus para as PME, que podem ter de suportar custos e 
encargos administrativos na indicação dos custos do ciclo de vida de um produto. Em termos 
práticos, também pode constituir mais uma complicação, tendo em conta as metodologias 
diferentes permitidas para a determinação dos custos.

Alteração 756
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as entidades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de
vida, devem incluir no caderno de encargos 
a metodologia utilizada para esse cálculo.
A metodologia utilizada deve preencher 
todas as seguintes condições:

2. Caso as entidades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, devem incluir no caderno de encargos
os dados a fornecer pelos proponentes, 
bem como o método que irão utilizar para
determinar esses custos. O método 
utilizado na avaliação desses custos do 
ciclo de vida deve preencher todas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 757
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as entidades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, devem incluir no caderno de encargos 
a metodologia utilizada para esse cálculo.
A metodologia utilizada deve preencher 

2. Caso as autoridades adjudicantes 
avaliem os custos com base numa 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, devem incluir no caderno 
de encargos os dados a serem 
apresentados pelos proponentes e o 
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todas as seguintes condições: método que a autoridade adjudicante 
utilizará para determinar os custos do 
ciclo de vida com base nesses dados.

a) ser elaborada com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 
não-discriminatórios;
b) ter sido estabelecida com vista a uma 
aplicação repetida ou continuada;
c) ser acessível a todas as partes 
interessadas.

Or. en

Justificação

Será desproporcionado determinar disposições pormenorizadas relativas à metodologia 
aplicável ao cálculo dos custos do ciclo de vida nesta diretiva se esse cálculo estiver limitado 
aos custos internos incorridos com início no momento da compra, nos termos acima 
requeridos. Tendo em conta que os custos internos podem ser mensurados com relativa 
facilidade tendo por base dados factuais, as autoridades adjudicantes ficam encarregues de 
utilizar a respetiva metodologia (que, ainda assim, deverá ser alvo de publicação).

Alteração 758
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) ser elaborada com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

a) basear-se em critérios objetivamente 
verificáveis e não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 759
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)



PE492.870v02-00 8/184 AM\909614PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

a) ser elaborada com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

a) ser elaborada em estreita consulta com
as partes interessadas, incluindo a 
indústria, com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 
não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 760
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) ter sido estabelecida com vista a uma 
aplicação repetida ou continuada;

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição excluiria a possibilidade de se aplicar uma metodologia específica adequada 
para um contrato em particular, algo possível nos termos das atuais diretivas.

Alteração 761
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) os dados necessários podem ser 
fornecidos, mediante esforço razoável, por 
operadores económicos por hábito 
diligentes, nomeadamente operadores de 
países terceiros.
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Or. en

Alteração 762
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) os dados necessários podem ser 
fornecidos, mediante esforço razoável, por 
operadores económicos por hábito 
diligentes.

Or. en

Justificação

É de salientar que deve ser dada especial atenção ao cálculo dos custos do ciclo de vida. Este 
critério não deve constituir um ónus para as PME, que podem ter de suportar custos e 
encargos administrativos na indicação dos custos do ciclo de vida de um produto. Em termos 
práticos, também pode constituir mais uma complicação, tendo em conta as metodologias 
diferentes permitidas para a determinação dos custos.

Alteração 763
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem permitir 
que os operadores económicos, 
nomeadamente de países terceiros, 
apliquem na sua proposta metodologias 
diferentes para a determinação dos custos 
do ciclo de vida, desde que provem que as 
metodologias em causa preenchem os 
requisitos definidos nas alíneas a), b) e c) 
e são equivalentes à metodologia indicada 
pela entidade adjudicante.

Suprimido
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Or. en

Alteração 764
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem permitir 
que os operadores económicos, 
nomeadamente de países terceiros, 
apliquem na sua proposta metodologias 
diferentes para a determinação dos custos 
do ciclo de vida, desde que provem que as 
metodologias em causa preenchem os 
requisitos definidos nas alíneas a), b) e c) 
e são equivalentes à metodologia indicada 
pela entidade adjudicante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Será desproporcionado determinar disposições pormenorizadas relativas à metodologia 
aplicável ao cálculo dos custos do ciclo de vida nesta diretiva se esse cálculo estiver limitado 
aos custos internos incorridos com início no momento da compra, nos termos acima 
requeridos. Tendo em conta que os custos internos podem ser mensurados com relativa 
facilidade tendo por base dados factuais, as autoridades adjudicantes ficam encarregues de 
utilizar a respetiva metodologia (que, ainda assim, deverá ser alvo de publicação).

Alteração 765
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos ao longo 
do ciclo de vida por força de um ato 
legislativo da União, nomeadamente por 
via de atos delegados no âmbito de 

Suprimido
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legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de 
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 76.º, n.º 1.
No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 98.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Or. de

Justificação

É de felicitar o encorajamento que integra os custos do ciclo de vida nos contratos públicos. 
Todavia, a obrigação refere-se a um método de cálculo futuro, ainda não definido e que deve 
ser rejeitada neste momento com base na imprevisibilidade.

Alteração 766
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos ao longo 
do ciclo de vida por força de um ato 
legislativo da União, nomeadamente por 
via de atos delegados no âmbito de 
legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de 
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 76.º, n.º 1.

Suprimido

Or. en

Justificação

Será desproporcionado determinar disposições pormenorizadas relativas à metodologia 
aplicável ao cálculo dos custos do ciclo de vida nesta diretiva se esse cálculo estiver limitado 
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aos custos internos incorridos com início no momento da compra, nos termos acima 
requeridos. Tendo em conta que os custos internos podem ser mensurados com relativa 
facilidade tendo por base dados factuais, as autoridades adjudicantes ficam encarregues de 
utilizar a respetiva metodologia (que, ainda assim, deverá ser alvo de publicação).

Alteração 767
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos ao longo 
do ciclo de vida por força de um ato 
legislativo da União, nomeadamente por 
via de atos delegados no âmbito de 
legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 76.º, n.º 1.

3. Qualquer metodologia comum para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de 
vida adotada por força de um ato 
legislativo da União, no âmbito de 
legislação setorial, ou por força de uma 
especificação técnica europeia deve 
cumprir os critérios previstos no n.º 2 e 
pode constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 76.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

As autoridades adjudicantes devem ser incentivadas a levar os custos do ciclo de vida em 
linha de conta. Contudo, o desenvolvimento do método de cálculo ainda enfrenta problemas. 
A obrigação de utilização do método da UE é demasiado ambiciosa; além disso, a legislação 
europeia relativa aos contratos públicos estabelece requisitos mínimos  que as exigências das 
autoridades adjudicantes podem ultrapassar, desde que cumpram os princípios do Tratado e 
os requisitos específicos para critérios de adjudicação.

Alteração 768
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos ao longo 
do ciclo de vida por força de um ato 

3. Caso uma metodologia comum para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de 
vida que abranja, designadamente, as 
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legislativo da União, nomeadamente por 
via de atos delegados no âmbito de 
legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de 
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 76.º, n.º 1.

externalidades ambientais passe a ser 
obrigatória por via de um ato legislativo da 
União, essa metodologia deve ser aplicada 
quando o custo do ciclo de vida constar dos 
critérios de adjudicação referidos no artigo 
76.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

É essencial a adoção de um método comum para o cálculo dos custos do ciclo de vida por via 
de um ato legislativo da União e a atualização exclusiva do anexo XV por parte da Comissão. 
A formulação do artigo 67.º, n.º 3, segundo parágrafo, deve ser clara no sentido de conferir à 
Comissão o direito de adotar atos delegados unicamente com o objetivo de atualizar o Anexo 
XV. Em caso algum pode servir de base para a Comissão adotar atos delegados que tornem 
obrigatória qualquer metodologia de custo de ciclo de vida (CCV).

Alteração 769
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 98.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Será desproporcionado determinar disposições pormenorizadas relativas à metodologia 
aplicável ao cálculo dos custos do ciclo de vida nesta diretiva se esse cálculo estiver limitado 
aos custos internos incorridos com início no momento da compra, nos termos acima 
requeridos. Tendo em conta que os custos internos podem ser mensurados com relativa 
facilidade tendo por base dados factuais, as autoridades adjudicantes ficam encarregues de 
utilizar a respetiva metodologia (que, ainda assim, deverá ser alvo de publicação).
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Alteração 770
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 77 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados.
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 98.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação ou 
da revogação ou modificação da legislação 
existente.

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos. São conferidos à 
Comissão poderes para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
98.º a fim de atualizar esta lista, quando 
forem necessárias alterações em virtude da 
adoção de nova legislação ou da revogação 
ou modificação da legislação existente.

Or. en

Justificação

É essencial a adoção de um método comum para o cálculo dos custos do ciclo de vida por via 
de um ato legislativo da União e a atualização exclusiva do anexo XV por parte da Comissão. 
A formulação do artigo 67.º, n.º 3, segundo parágrafo, deve ser clara no sentido de conferir à 
Comissão o direito de adotar atos delegados unicamente com o objetivo de atualizar o Anexo 
XV. Em caso algum pode servir de base para a Comissão adotar atos delegados que tornem 
obrigatória qualquer metodologia de custo de ciclo de vida (CCV).

Alteração 771
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 78 – título

Texto da Comissão Alteração

Impedimentos à adjudicação Renúncia à adjudicação do contrato

Or. fr



AM\909614PT.doc 15/184 PE492.870v02-00

PT

Alteração 772
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 78 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes não celebram 
contratos com um proponente selecionado 
sempre que se verifique uma das seguintes 
condições:

As entidades adjudicantes têm liberdade 
para não dar seguimento a um processo 
de adjudicação de contratos públicos. A 
decisão de renunciar à adjudicação do 
contrato é justificada e comunicada ao 
conjunto dos candidatos e dos 
proponentes. As entidades adjudicantes 
não celebram contratos com um 
proponente selecionado sempre que se 
verifique uma das seguintes condições:

Or. fr

Alteração 773
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 78-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-A
Propostas anormalmente baixas

1. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa, antes de as poder 
rejeitar, a entidade adjudicante solicitará 
por escrito os esclarecimentos que 
considere oportunos sobre os elementos 
constitutivos da proposta. Estes 
esclarecimentos referir-se-ão, 
designadamente:
a) À economia do processo de construção, 
do processo de fabrico dos produtos ou da 
prestação dos serviços;
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b) Às soluções técnicas escolhidas e/ou às 
condições excecionalmente favoráveis de 
que o proponente disponha para a 
execução das obras, para o fornecimento 
dos produtos ou para a prestação dos 
serviços;
c) À originalidade do projeto proposto 
pelo proponente;
d) Ao respeito das condições relativas à 
proteção do emprego e às condições de 
trabalho em vigor no local de execução 
das prestações;
e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.
2. A entidade adjudicante verificará os 
referidos elementos consultando o 
proponente e tendo em conta as 
justificações fornecidas.
3. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as entidades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.
4. Quando a entidade adjudicante 
verificar que uma proposta é 
anormalmente baixa por o proponente ter 
obtido um auxílio estatal, a proposta só 
poderá ser rejeitada unicamente com esse 
fundamento se, uma vez consultado, o 
proponente não puder provar, num prazo 
suficiente fixado pela entidade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
legalmente concedido. Quando a entidade 
adjudicante rejeitar uma proposta nestas 
circunstâncias deve informar do facto a 
Comissão.

Or. en

Justificação

Este é o artigo 57.º da atual Diretiva 2004/17/CE - não carece de alteração.
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Alteração 774
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 78-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-B
Propostas que contenham produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
quer a nível multilateral, quer a nível 
bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não deve prejudicar as 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
terceiros.
2. Qualquer proposta apresentada para 
adjudicação de um contrato de 
fornecimento pode ser rejeitada quando a 
parte de produtos originários de países 
terceiros, determinados em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário, exceder em 50 % o valor 
total dos produtos que compõem a 
proposta. Para efeitos do presente artigo, 
considera-se produto o software utilizado 
nos equipamentos de redes de 
telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 72.º, será dada preferência à 
proposta que não puder ser rejeitada em 
aplicação do n.º 2. Para efeitos do 
presente artigo, o montante dessas 
propostas será considerado equivalente se 
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a diferença entre os seus preços não 
exceder 3 %.
Contudo, não será dada preferência a 
uma proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
incompatibilidades, dificuldades técnicas 
de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não serão tomados em consideração 
os países terceiros a que tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho nos termos do n.º 1.
5. A Comissão apresentará anualmente ao 
Conselho, pela primeira vez no decurso do 
segundo semestre do primeiro ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva, um 
relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da Comunidade a contratos de países 
terceiros nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva, sobre quaisquer 
resultados que essas negociações tenham 
permitido alcançar, bem como sobre a 
efetiva aplicação de todos os acordos que 
tenham sido celebrados. O Parlamento 
Europeu e o Conselho, deliberando de 
acordo com o processo legislativo 
ordinário, podem alterar as disposições 
deste artigo à luz dos progressos 
alcançados.

Or. en

Justificação

Desde que não entre em vigor qualquer disposição nova, é necessário e justificado cumprir o 
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atual regulamento.

Alteração 775
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 78-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 78.º-C
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
obras, de fornecimento e de serviços

1. Este artigo deve ser aplicável apenas na 
medida em que não existam outras 
disposições legais em vigor. Os 
Estados-Membros informarão a Comissão 
sobre eventuais dificuldades de ordem 
geral, de direito ou de facto, com que as 
suas empresas se deparem e tenham 
declarado na obtenção de contratos de 
serviços em países terceiros.
2. A Comissão enviará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
até 31 de dezembro de 2014, e 
seguidamente com caráter periódico, 
sobre a abertura do acesso aos contratos 
de serviços nos países terceiros, bem como 
sobre o andamento das negociações com 
esses países neste domínio, 
particularmente no âmbito da OMC.
3. A Comissão esforçar-se-á, intervindo 
junto do país terceiro em causa, por 
solucionar uma situação em que constate, 
com base nos relatórios referidos no n.º 2 
ou noutras informações, que, em relação 
à adjudicação de contratos de serviços, 
um país terceiro:
a) não concede às empresas da União um 
acesso efetivo comparável ao concedido 
pela União a empresas desse país terceiro; 
ou
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b) não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais; ou
c) concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades, 
de direito ou de facto, com que as suas 
empresas se deparem e tenham 
comunicado, e que se devam ao não
respeito pelas disposições internacionais 
em matéria de direito social e ambiental 
enumeradas no anexo XIV, sempre que 
tenham procurado obter a adjudicação de 
contratos de serviços em países terceiros.
5. Nas circunstâncias previstas nos n.ºs 3 
e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
período a determinar na decisão, a 
adjudicação de contratos de serviços a:
a) empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
b) empresas associadas às empresas a que 
se refere a alínea a), com sede social na 
União, mas que não possuam um vínculo 
direto e efetivo com a economia de um 
Estado-Membro;
c) empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto serviços 
originários do país terceiro em questão.
O Conselho deliberará por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.

Or. en

Justificação

Desde que não entre em vigor qualquer disposição nova, é necessário e justificado cumprir o 
atual regulamento.
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Alteração 776
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79 Suprimido
Propostas anormalmente baixas
1. As entidades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições: 
a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;
b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.
2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as entidades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.
3. As explicações mencionadas nos n.ºs 1 
e 2 referem-se, designadamente:
a) aos dados económicos do processo de 
fabrico, dos serviços prestados e do 
método de construção;
b) às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras; 
c) à originalidade das obras, produtos ou 
serviços propostos pelo proponente;
d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
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ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;
e) à possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.
4. A entidade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. 
Só pode excluir uma proposta quando os 
meios de prova não justificarem o baixo 
nível de preços ou custos, tendo em conta 
os elementos a que se refere o n.º 3.
As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.
5. Caso a entidade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Quando a entidade adjudicante 
rejeitar uma proposta nestas 
circunstâncias deve informar do facto a 
Comissão.
6. Quando convidados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
a documentação apresentada em ligação 
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com os elementos enunciados no n.º 3.

Or. en

Alteração 777
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

Suprimido

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;
b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 778
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se
verificarem todas as seguintes condições:

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se
verificar, pelo menos, uma das seguintes 
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condições:

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado exigir que sejam preenchidas todas as condições para determinar 
que um preço é anormalmente baixo. Muitas vezes, basta que uma destas situações se 
verifique para que o preço se configure como anormalmente baixo.

Alteração 779
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando tenham 
sido apresentadas pelo menos cinco 
propostas e, em alternativa:

Or. it

Alteração 780
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. fr

Alteração 781
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

a) O preço ou custo indicado na proposta é 
inferior em mais de 50% ao preço ou ao 
custo médio das restantes propostas;

Or. en

Alteração 782
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

a) O preço ou custo cobrado é 50%
inferior ao preço ou ao custo médio das 
restantes propostas;

Or. it

Alteração 783
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. it

Alteração 784
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O preço ou o custo indicado numa 
proposta é pelo menos 40% inferior ao 
preço ou ao custo estimado com a devida 
diligência, por uma autoridade 
adjudicante, tendo em consideração os 
impostos devidos;

Or. en

Justificação

Afigura-se oportuno acrescentar uma situação adicional para que o preço seja considerado 
anormalmente baixo.

Alteração 785
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;

Suprimido

Or. it

Alteração 786
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 10% ao preço ou ao custo da 
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segunda proposta mais baixa; segunda proposta mais baixa;

Or. fr

Alteração 787
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;

b) O preço ou custo indicado numa 
proposta é, pelo menos, 20 % inferior ao 
preço da segunda proposta mais baixa;

Or. en

Alteração 788
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) o preço cobrado é inferior aos 
salários mínimos nacionais legais ou 
contratuais acrescidos dos suplementos e 
das contribuições para a segurança 
social.

Or. de

Alteração 789
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não se afigura adequado exigir a existência de cinco propostas para determinar que um 
preço é anormalmente baixo.

Alteração 790
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Foram apresentadas pelo menos cinco
propostas.

c) Foram apresentadas pelo menos três
propostas.

Or. fr

Alteração 791
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos,
as entidades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.

2. As entidades adjudicantes podem 
também solicitar explicações relativas ao 
preço ou custo indicado numa proposta 
caso sejam preenchidas outras condições, 
diferentes das referidas no n.º 1, por 
exemplo, se o preço ou custo indicado 
numa proposta for significativamente 
inferior ao preço ou custo indicado 
noutras propostas ou ao preço ou custo 
estimado pela autoridade adjudicante, e se 
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a probabilidade de o preço ou custo ser 
anormalmente baixo for particularmente 
elevada.

Or. en

Justificação

Afigura-se recomendável permitir o pedido de esclarecimentos por parte das autoridades 
adjudicantes no sentido de determinar se um preço é anormalmente baixo noutras situações 
também além das previstas no n.º 1. É igualmente aconselhável fornecer alguns exemplos de
tais casos adicionais.

Alteração 792
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as entidades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes ficam 
obrigadas também a solicitar as 
correspondentes explicações.

Or. de

Alteração 793
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A As entidades adjudicantes têm em 
conta o cumprimento da legislação 
laboral no que se refere aos concursos de 
prestação de serviços em que existe 
sub-rogação de pessoal e destinados a 
empresas dos setores económicos que 
empregam mão-de-obra intensiva e de 
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reduzido valor acrescentado, entendendo 
por propostas anómalas ou 
desproporcionadas todas aquelas em que 
o preço da proposta seja inferior aos 
custos laborais e os inerentes aos mesmos 
que determinam as convenções coletivas 
ou aos mínimos previstos pela lei laboral, 
conforme adequado. 

Or. es

Alteração 794
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. As explicações mencionadas nos n.ºs 1 
e 2 referem-se, designadamente:

3. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa, antes de as poder 
rejeitar, a entidade adjudicante solicitará 
por escrito os esclarecimentos que 
considere oportunos sobre os elementos 
constitutivos da proposta.
As explicações em questão referem-se, 
designadamente: 

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 795
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras;

b) às soluções técnicas escolhidas e/ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras;

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 796
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho, da legislação 
sobre proteção de dados ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

Or. en

Alteração 797
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção
equivalente;

d) ao cumprimento das condições relativas
à proteção do emprego e às condições de 
trabalho em vigor no local de execução 
das prestações;

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 798
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social
e ambiental constantes do anexo XIV ou,
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das obrigações em matéria
de condições de trabalho ao longo da 
cadeia de abastecimento conforme 
referido na legislação e regulamentação 
nacionais no domínio do direito do 
trabalho em que os processos de produção 
têm lugar e nas convenções 
internacionais tal como constam do anexo 
XIV, as que forem mais favoráveis para 
os trabalhadores. De entre essas 
disposições podem citar-se:
(i) As disposições definidas nas oito 
convenções essenciais da OIT (liberdade 
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de associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
profissão e trabalho infantil);
(ii) As disposições em matéria de saúde e 
segurança no trabalho;
(iii) As disposições em matéria de horário 
de trabalho;
(iv) As disposições em matéria de salários;
(v) As disposições em matéria de 
segurança social;

Or. en

Alteração 799
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) ao cumprimento, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

d) ao cumprimento das exigências
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou das
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 XIV e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados 
(estas obrigações aplicam-se igualmente 
em situações transfronteiriças em que os 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestem serviço noutro Estado-Membro) 
ou, quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
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equivalente;

Or. de

Alteração 800
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A entidade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente.

Suprimido

Só pode excluir uma proposta quando os 
meios de prova não justificarem o baixo 
nível de preços ou custos, tendo em conta 
os elementos a que se refere o n.º 3.
As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor

Alteração 801
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho, da legislação sobre proteção de 
dados ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

Or. en

Alteração 802
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa pelo facto de o preço 
ou custo nela indicado não cobrir o custo 
do fabrico de um produto, da prestação de 
serviços ou da execução de obras que 
constitui o objeto do contrato público, 
tendo em consideração os aspetos 
económicos, e, em particular, se não 
cumprir as obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

Or. en

Justificação

Em nome da segurança jurídica, as autoridades adjudicantes devem ser obrigadas a excluir a 
proposta caso comprovem que o preço nela indicado não cobre os custos suportados pelo 
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operador económico. É de salientar que as propostas anormalmente baixas – em particular 
as que não garantem a recuperação dos custos incorridos no fabrico de produtos, na 
prestação de serviços ou na execução de obras, que constituem o objeto do contrato público –
são um dos principais fatores que podem comprometer a execução de contratos públicos 
lesivos do interesse público.

Alteração 803
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou as 
obrigações em matéria de condições de 
trabalho ao longo da cadeia de 
abastecimento conforme referido na 
legislação e regulamentação nacionais no 
domínio do direito do trabalho em que os 
processos de produção têm lugar e nas 
convenções internacionais tal como 
constam do anexo XIV, as que forem mais 
favoráveis para os trabalhadores.

De entre essas disposições podem citar-se:
a) As disposições definidas nas oito 
convenções essenciais da OIT (liberdade 
de associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
profissão e trabalho infantil);
b) As disposições em matéria de saúde e 
segurança no trabalho;
c) As disposições em matéria de horário 
de trabalho;
d) As disposições em matéria de salários;
e) As disposições em matéria de 
segurança social;
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Or. en

Alteração 804
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso a entidade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Se a entidade adjudicante excluir 
uma proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.

5. Quando a entidade adjudicante verificar 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só poderá ser rejeitada 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi legalmente concedido. Se a 
entidade adjudicante excluir uma proposta 
nestas circunstâncias, deve informar do 
facto a Comissão.

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 805
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso a entidade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 

5. Os proponentes devem, aquando da 
apresentação das propostas, facultar uma
declaração sob compromisso de honra, 
que ateste que a oferta não beneficia de 
um auxílio do Estado incompatível com o 
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vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Quando a entidade adjudicante 
rejeitar uma proposta nestas circunstâncias 
deve informar do facto a Comissão.

artigo 107. º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
Europeia, ou que não seria compatível 
com o artigo 107. º do Tratado, se o 
Estado que concedesse o auxílio fosse um 
membro da União Europeia, e fornecer, a 
pedido da entidade adjudicante, todos os 
elementos justificativos a este respeito.

Caso a entidade adjudicante verifique que 
uma proposta é anormalmente baixa por o 
proponente ter obtido um auxílio estatal, a 
proposta só pode ser excluída unicamente 
com esse fundamento se, uma vez 
consultado, o proponente não puder provar, 
num prazo suficiente fixado pela entidade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
compatível com o mercado interno na 
aceção do artigo 107.º do Tratado. Quando 
a entidade adjudicante rejeitar uma 
proposta nestas circunstâncias deve 
informar do facto a Comissão.

Caso se determine que uma proposta 
selecionada beneficiou de um auxílio 
estatal ilícito, o concurso deve ser 
anulado.

Or. fr

Justificação

As empresas europeias estão cada vez mais em concorrência com empresas de países 
terceiros que beneficiam de um apoio público importante, pelo que é essencial criar um 
ambiente de concorrência leal para todas as propostas apresentadas na União Europeia e 
obrigar a entidade adjudicante a rejeitar uma proposta que tenha recebido auxílios estatais 
não conformes ao Tratado.

Alteração 806
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades adjudicantes 
procedem à exclusão automática das 
propostas que apresentam descontos 
superiores a 50 % do preço médio do 
conjunto das propostas apresentadas.

Or. it

Alteração 807
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando convidados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
a documentação apresentada em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Suprimido

Or. de

Justificação

Recuperação da redação da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 808
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A Caso a entidade adjudicante, depois 
de avaliar devidamente as explicações do 
proponente, tencione aceitar uma 
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proposta anormalmente baixa que 
englobe produtos e/ou serviços originários 
de países de fora da União, na qual o 
valor dos produtos ou serviços não 
abrangidos excede em 50 % o valor total 
dos produtos ou serviços que compõem a 
proposta, em conformidade com o artigo 
37.º-A, deve informar os restantes 
proponentes desta decisão por escrito, 
nomeadamente os motivos na base do 
caráter anormalmente baixo do preço ou 
custo cobrado.
Uma entidade adjudicante pode recusar 
informações que obstem à aplicação da 
lei, sejam contrárias ao interesse público, 
prejudiquem os legítimos interesses 
comerciais de operadores económicos 
públicos ou privados ou afetem a 
concorrência leal entre eles.

Or. en

Alteração 809
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A
Propostas que contenham produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
quer a nível multilateral, quer a nível 
bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não deve prejudicar as 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
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terceiros.
2. Qualquer proposta apresentada para 
adjudicação de um contrato de 
fornecimento pode ser rejeitada quando a 
parte de produtos originários de países 
terceiros, determinados em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho de 12 de outubro de 1992 que 
institui o Código Aduaneiro 
Comunitário1, exceder em 50% o valor 
total dos produtos que compõem a 
proposta. Para efeitos do presente artigo, 
considera-se produto o software utilizado 
nos equipamentos de redes de 
telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 76.º, será dada preferência à 
proposta que não puder ser rejeitada em 
aplicação do n.º 2. Para efeitos do 
presente artigo, o montante dessas 
propostas será considerado equivalente se 
a diferença entre os seus preços não 
exceder 3 %.
Contudo, não será dada preferência a 
uma proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
incompatibilidades, dificuldades técnicas 
de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não serão tomados em consideração 
os países terceiros a que tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho nos termos do n.º 1.
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5. A Comissão apresentará anualmente ao 
Conselho, pela primeira vez no decurso do 
segundo semestre do primeiro ano após a 
entrada em vigor da presente diretiva, um 
relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da Comunidade a contratos de países 
terceiros nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva, sobre quaisquer 
resultados que essas negociações tenham 
permitido alcançar, bem como sobre a 
efetiva aplicação de todos os acordos que 
tenham sido celebrados.
O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem alterar as 
disposições deste artigo à luz dos 
progressos alcançados.
1 JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Justificação

Até à entrada em vigor do regulamento [COD 2012/0060], aplica-se o antigo artigo 58.º da 
Diretiva 2004/17/CE, a fim de evitar quaisquer lacunas jurídicas.

Alteração 810
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A
Propostas que contenham produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
quer a nível multilateral, quer a nível 
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bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não deve prejudicar as 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
terceiros.
2. As entidades adjudicantes solicitam aos 
proponentes que forneçam informações 
relativas à origem dos bens e serviços 
incluídos na proposta, bem como ao seu 
valor. Qualquer proposta apresentada 
para a adjudicação de um contrato de 
fornecimentos em que o valor dos 
produtos originários de países terceiros, 
conforme definido nos termos do 
Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário[1], exceda 50 % do valor 
total dos produtos ou serviços que 
constituem a proposta, pode ser rejeitada 
de acordo com as condições a seguir 
enunciadas.
3. A pedido das entidades adjudicantes, a 
Comissão avalia se deve aprovar, para 
contratos de valor estimado igual ou 
superior a 5 000 000 EUR, excluindo o 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
a exclusão dos procedimentos de 
adjudicação do contrato das propostas 
que contenham bens ou serviços 
originários de fora da União, caso o valor 
dos bens ou serviços originários de um 
país com o qual a União não tenha 
concluído um acordo internacional no 
domínio dos contratos públicos, incluindo 
compromissos em matéria de acesso ao 
mercado ou bens ou serviços originários 
de um país com o qual a União tenha 
concluído um acordo desse tipo mas 
relativamente aos quais o acordo não seja 
aplicável, exceda 50 % do valor total dos 
bens ou serviços que constituem a 
proposta.
4. Para contratos referidos no n.º 3, a 
Comissão deve adotar um ato executório 
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relativo à aprovação da exclusão prevista. 
Esses atos de execução deverão ser 
adotados de acordo com o processo de 
avaliação.
5. Ao adotar atos executórios nos termos 
do n.º 4, a Comissão aprovará a exclusão 
prevista nos seguintes casos:
a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos 
bens e/ou serviços contiver, relativamente 
aos bens e/ou serviços para os quais é 
proposta a exclusão, reservas explícitas de 
acesso ao mercado por parte da União 
Europeia;
b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe falta de reciprocidade substancial 
quando as medidas restritivas relativas 
aos contratos públicos resultam na 
discriminação grave e recorrente dos 
operadores económicos, dos bens ou 
serviços da União.
Ao adotar atos de execução nos termos do 
n.º 6, a Comissão não aprovará uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia nos seus acordos internacionais.
6. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:
a) até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
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serviços e operadores económicos da UE;
b) em que medida as autoridades públicas 
e/ou as entidades adjudicantes individuais 
mantêm e adotam práticas 
discriminatórias contra bens, serviços ou 
operadores económicos da União.
7. Os contratos concluídos com um 
operador económico, em violação de atos 
executórios da Comissão, adotados nos 
termos do artigo 4.º relativamente às 
exclusões previstas, notificadas pelas 
autoridades adjudicantes, devem ser 
considerados desprovidos de efeitos, na 
aceção da Diretiva 2007/66/CE.

Or. en

Alteração 811
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 79-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A
Propostas que englobam produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplica-se às propostas 
que contenham produtos ou serviços 
originários de países terceiros com os 
quais a União não tenha concluído, a 
nível multilateral ou bilateral, um acordo 
que garanta um acesso comparável e 
efetivo das empresas da União aos 
mercados desses países terceiros. Aplica-
se igualmente a propostas que contenham 
produtos ou serviços originários de países 
terceiros que sejam objeto de uma reserva 
relativa ao acesso ao mercado europeu 
nos termos de acordos internacionais 
sobre os contratos públicos celebrados 
pela União (acordos bilaterais de 
comércio livre ou o Acordo sobre 
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Contratos Públicos, aplicado a nível 
multilateral). Não prejudica as obrigações 
da União ou dos seus Estados-Membros 
relativamente a países terceiros.
2. As entidades adjudicantes solicitam aos 
proponentes que forneçam as 
informações relativas à origem dos 
produtos e serviços constantes da 
proposta, bem como o seu valor. As 
declarações sob compromisso de honra 
são aceites como meio de prova 
preliminar. Uma entidade adjudicantes 
pode solicitar, a qualquer momento do 
processo, uma parte ou toda a 
documentação necessária. Qualquer 
proposta entregue para um contrato de 
fornecimento em que o valor dos produtos 
originários de países terceiros, conforme 
indicado nos termos do Regulamento do 
Conselho (CEE) n.º 2913/92, de 12 de 
outubro de 1992, que estabelece o Código 
Aduaneiro Comunitário, exceda 50 % do 
valor total dos produtos ou serviços na 
proposta poderá ser rejeitada nas 
condições a seguir enunciadas. Para 
efeitos do presente artigo, considera-se 
produto o software utilizado nos 
equipamentos de redes de 
telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 76.o, será dada preferência à 
proposta que não puder ser rejeitada em 
aplicação do n.º 2. Para efeitos do 
presente artigo, o montante dessas 
propostas será considerado equivalente se 
a diferença entre os seus preços não 
exceder 3 %.
Contudo, não será dada preferência a 
uma proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
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incompatibilidades, dificuldades técnicas 
de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos e serviços 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não são tomados em consideração 
os países terceiros aos quais tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho, nos termos do n.º 1.
5. A Comissão apresentará anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, pela 
primeira vez no decurso do segundo 
semestre do primeiro ano após a entrada 
em vigor da presente diretiva, um 
relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da Comunidade a contratos de países 
terceiros nos domínios abrangidos pela 
presente diretiva, sobre quaisquer 
resultados que essas negociações tenham 
permitido alcançar, bem como sobre a 
efetiva aplicação de todos os acordos que 
tenham sido celebrados.
O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem, à luz destes 
desenvolvimentos, modificar as 
disposições do presente artigo.

Or. fr

Justificação

Na expectativa da adoção de um regulamento sobre a reciprocidade, convém manter, a título 
transitório, as disposições atuais da legislação relativa aos contratos públicos.

Alteração 812
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 79-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-A
Propostas anormalmente baixas 
provenientes de fora da União

Sempre que uma entidade adjudicante 
previr aceitar uma proposta 
anormalmente baixa que contenha obras, 
fornecimentos ou serviços que não sejam 
provenientes da União, na qual o valor 
das obras, fornecimentos ou serviços não 
abrangidos ultrapasse 50 % do valor total 
das obras, fornecimentos ou serviços que 
constituam a oferta, nos termos do artigo 
37.º-A, essa entidade adjudicante deve 
informar os outros proponentes por 
escrito, explicando o motivo de o preço ou 
custos propostos serem anormalmente 
baixos.
Uma proposta proveniente de países 
terceiros que não estejam vinculados por 
um acordo internacional é 
automaticamente rejeitada se o preço ou 
custo faturado for inferior, em mais de 
50 %, ao custo médio das outras 
propostas.

Or. fr

Alteração 813
Frank Engel, Konstantinos Poupakis, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 79-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-B
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
obras, de fornecimento e de serviços

1. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre eventuais dificuldades de 
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ordem geral, de direito ou de facto, com 
que as suas empresas se deparem e 
tenham declarado na obtenção de 
contratos de serviços em países terceiros.
2. A Comissão enviará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
até 31 de dezembro de 2014, e 
seguidamente com caráter periódico, 
sobre a abertura do acesso aos contratos 
de serviços nos países terceiros, bem como 
sobre o andamento das negociações com 
esses países neste domínio, 
particularmente no âmbito da OMC.
3. A Comissão esforçar-se-á, intervindo 
junto do país terceiro em causa, por 
solucionar uma situação em que constate, 
com base nos relatórios referidos no n.º 2 
ou noutras informações, que, em relação 
à adjudicação de contratos de serviços, 
um país terceiro:
a) Não concede às empresas da União um 
acesso efetivo comparável ao concedido 
pela União a empresas desse país terceiro; 
ou
b) Não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais; ou
c) Concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades, 
de direito ou de facto, com que as suas 
empresas se deparem e tenham 
comunicado, e que se devam ao não 
respeito pelas disposições internacionais 
em matéria de direito social e ambiental 
enumeradas no anexo XIV, sempre que 
tenham procurado obter a adjudicação de 
contratos em países terceiros.
5. Nas circunstâncias previstas nos n.ºs 3 
e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
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período a determinar na decisão, a 
adjudicação de contratos de serviços a:
a) Empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
b) Empresas associadas às empresas a 
que se refere a alínea a), com sede social 
na União, mas que não possuam um 
vínculo direto e efetivo com a economia 
de um Estado-Membro;
c) Empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto serviços 
originários do país terceiro em questão.
O Conselho deliberará por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.
A Comissão pode propor estas medidas 
quer por iniciativa própria quer a pedido 
de um Estado-Membro.
6. O presente artigo não prejudica as 
obrigações da União em relação a países 
terceiros decorrentes de convenções 
internacionais sobre contratos públicos, 
em particular no âmbito da OMC.

Or. en

Justificação

Até à entrada em vigor do regulamento [COD 2012/0060], aplica-se o antigo artigo 59.º da 
Diretiva 2004/17/CE, a fim de evitar quaisquer lacunas jurídicas.

Alteração 814
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 79-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-B
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
obras, de fornecimento e de serviços
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1. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre eventuais dificuldades de 
ordem geral, de direito ou de facto, com 
que as suas empresas se deparem e 
tenham comunicado ao procurarem obter 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços em países 
terceiros.
2. A Comissão envia periodicamente um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a abertura do acesso aos 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços em países 
terceiros, bem como sobre o andamento 
das negociações com esses países neste 
domínio, nomeadamente no âmbito da
OMC.
3. A Comissão, intervindo junto do país 
terceiro em causa, esforça-se por 
solucionar todas as situações em que 
constate, com base nos relatórios 
referidos no n.º 2 ou noutras informações, 
que, em relação à adjudicação de 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços, o país 
terceiro:
a) Não concede às empresas da União um 
acesso efetivo comparável ao concedido 
pela União a empresas desse país terceiro;
b) Não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais;
c) Concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades de 
ordem geral, de direito ou de facto, com 
que as suas empresas se deparem e 
tenham comunicado, e que se devam ao 
não respeito pelas disposições 
internacionais no domínio social e 
ambiental enumeradas no anexo XIV, 
sempre que tenham procurado obter a 
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adjudicação de contratos de obras, 
fornecimentos e serviços em países 
terceiros.
5. Nas circunstâncias referidas nos n.ºs 3 
e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
período a determinar na decisão, a 
adjudicação de contratos de empreitada 
de obras, de fornecimentos e de serviços 
a:
a) Empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
b) Empresas associadas às empresas a 
que se refere a alínea a), com sede social 
na União, mas que não possuam um 
vínculo direto e efetivo com a economia 
de um Estado-Membro;
c) Empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto obras, 
fornecimentos e serviços originários do 
país terceiro em questão.
O Conselho deliberará por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.
A Comissão pode propor estas medidas 
quer por iniciativa própria quer a pedido 
de um Estado-Membro.
6. O presente artigo não prejudica as 
obrigações da União em relação a países 
terceiros decorrentes de convenções 
internacionais sobre contratos públicos, 
em particular no âmbito da OMC.

Or. fr

Justificação

Na expectativa da adoção de um regulamento sobre a reciprocidade, convém manter, a título 
transitório, as disposições atuais da legislação relativa aos contratos públicos.

Alteração 815
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Título 2 - capítulo 3 - secção 3 – subsecção 2-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Subsecção 2-A
Propostas que englobam produtos 

originários de países terceiros e relações 
com esses países

Artigo 79.º-A
Propostas que contenham produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
quer a nível multilateral, quer a nível 
bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não prejudica as obrigações da 
União ou dos seus Estados-Membros 
relativamente a países terceiros.
2. Qualquer proposta apresentada para 
adjudicação de um contrato de 
fornecimento pode ser rejeitada quando a 
parte de produtos originários de países 
terceiros, determinados em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho de 12 de outubro de 1992 que 
institui o Código Aduaneiro 
Comunitário1, exceder em 50% o valor 
total dos produtos que compõem a 
proposta. Para efeitos do presente artigo, 
considera-se produto o software utilizado 
nos equipamentos de redes de 
telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 72.o, será dada preferência à 
proposta que não puder ser rejeitada em 
aplicação do n.º 2. Para efeitos do 
presente artigo, o montante dessas 
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propostas será considerado equivalente se 
a diferença entre os seus preços não 
exceder 3 %.
Contudo, não será dada preferência a 
uma proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
incompatibilidades, dificuldades técnicas 
de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não serão tomados em consideração 
os países terceiros a que tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho nos termos do n.º 1.
5. A Comissão apresenta anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, pela 
primeira vez no decurso do segundo 
semestre do primeiro ano após a entrada 
em vigor da presente diretiva, um 
relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da União a contratos de países terceiros 
nos domínios abrangidos pela presente 
diretiva, sobre quaisquer resultados que 
essas negociações tenham permitido 
alcançar, bem como sobre a efetiva 
aplicação de todos os acordos que tenham 
sido concluídos.
O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem, à luz destes 
desenvolvimentos, modificar as 
disposições do presente artigo.

Artigo 79.º-B
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
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obras, de fornecimento e de serviços
1. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre eventuais dificuldades de 
ordem geral, de direito ou de facto, com 
que as suas empresas se deparem e 
tenham declarado na obtenção de 
contratos de serviços em países terceiros.
2. A Comissão enviará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho com 
caráter periódico, sobre a abertura do 
acesso aos contratos de serviços nos 
países terceiros, bem como sobre o 
andamento das negociações com esses
países neste domínio, nomeadamente no 
âmbito da OMC.
3. A Comissão esforçar-se-á, intervindo 
junto do país terceiro em causa, por 
solucionar uma situação em que constate, 
com base nos relatórios referidos no n.º 2 
ou noutras informações, que, em relação
à adjudicação de contratos de serviços, 
um país terceiro:
a) Não concede às empresas da União um 
acesso efetivo comparável ao concedido 
pela Comunidade às empresas desse país 
terceiro;
b) Não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais;
c) Concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades, 
de direito ou de facto, com que as suas 
empresas se deparem e tenham 
comunicado, e que se devam ao não 
respeito pelas disposições internacionais 
em matéria de direito laboral enumeradas 
no anexo XIV, sempre que tenham 
procurado obter a adjudicação de 
contratos de serviços em países terceiros.
5. Nas circunstâncias previstas nos n.ºs 3 
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e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
período a determinar na decisão, a 
adjudicação de contratos de serviços a:
a) Empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
b) Empresas associadas às empresas a 
que se refere a alínea a), com sede social 
na União, mas que não possuam um 
vínculo direto e efetivo com a economia 
de um Estado-Membro;
c) Empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto serviços 
originários do país terceiro em questão.
O Conselho deliberará por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.
A Comissão pode propor estas medidas 
quer por iniciativa própria quer a pedido 
de um Estado-Membro.
6. O presente artigo não prejudica as 
obrigações da Comunidade em relação a 
países terceiros decorrentes de 
convenções internacionais sobre contratos 
públicos, em particular no âmbito da 
OMC.
__________________
1 JO L 302 de 19.10.1992, p. 1. 

Or. fr

Justificação

A Comissão suprimiu estas disposições tendo em vista a adoção da sua proposta de 
instrumento de reciprocidade. Dado o atraso deste texto, e para evitar um vazio jurídico, os 
dois artigos são reintroduzidos temporariamente. Caducarão com a entrada em vigor do 
regulamento relativo ao acesso de bens e serviços de países terceiros ao mercado interno da 
contratação pública da UE e aos processos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e 
serviços da União aos contratos públicos de países terceiros.

Alteração 816
Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

Artigo 80 Suprimido
Condições de execução dos contratos
As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente 
considerações de natureza social e 
ambiental. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos 
riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

Or. de

Justificação

O envolvimento de critérios raros na adjudicação de contratos deve estar estreitamente 
associado ao objeto do contrato. A possibilidade de fixar condições especiais na execução 
dos contratos, que possam abranger considerações de natureza social e ambiental, pode 
levar a que a entidade adjudicante na estipulação de condições de natureza social e 
ambiental não aplique o artigo 66.º e dos denominados critérios de adjudicação.

Alteração 817
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 80 

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais relacionadas com o 
objeto em questão e relativas à execução 
dos contratos desde que as mesmas sejam 
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caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental.

Or. en

Alteração 818
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem incluir considerações de natureza 
económica, em matéria de inovação, 
ambiental ou social. Podem ainda incluir 
um requisito no sentido de que os 
operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos. Porém, nenhuma dessas 
condições especiais pode resultar na 
perda do vínculo ao objeto do contrato.

Or. en

Alteração 819
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem incluir considerações de natureza 
social e ambiental, podendo ainda 
abranger a proteção social e laboral e as 
condições de trabalho em vigor no local 
de execução da obra, do serviço ou do 
fornecimento, nos termos previstos pela 
legislação nacional e/ou convenções 
coletivas ou disposições internacionais no 
domínio do direito do trabalho constantes 
do anexo XIV. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. en

Alteração 820
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 

1. As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental.
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compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

2. Os Estados-Membros podem prever 
formas de compensação dos operadores 
económicos para os casos imprevisíveis de 
aumento de preços no ato da 
apresentação da proposta.

Or. it

Alteração 821
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições
podem visar nomeadamente 
considerações de natureza social e
ambiental. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

As entidades adjudicantes públicas podem 
fixar condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições
devem incluir 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 XIV e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores e trabalhadoras de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro. Podem ainda 
incluir um requisito no sentido de que os 
operadores económicos prevejam 
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compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

Or. de

Alteração 822
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento
resultantes da flutuação dos preços
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os Estados-Membros possam prever 
formas de compensação para os riscos de 
aumento dos preços, imprevisíveis no ato 
da apresentação da proposta, e que 
possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. it

Alteração 823
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 80

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 

As entidades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
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indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem, nomeadamente, abranger ações de
formação para desempregados e para 
jovens. Podem ainda incluir um requisito 
no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. en

Alteração 824
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
entidade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
entidade adjudicante pode solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar a terceiros, bem como quais 
os subcontratantes propostos. Nos casos 
que ditem a necessidade de um know-how 
e/ou material especial, os subcontratantes 
devem ser identificados no contrato 
público pelo adjudicatário principal.

Or. en

Alteração 825
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, a 1. Na documentação relativa ao concurso, a 
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entidade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

entidade adjudicante deve solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar a terceiros, bem como quais 
os subcontratantes propostos, fornecendo 
informações relativas ao subcontratante, 
incluindo nomes, dados de contacto e 
representantes legais.

Quaisquer alterações na cadeia de 
subcontratação devem ser propostas pelo 
operador económico e aprovadas pela 
entidade adjudicante. Caso a alteração 
proposta diga também respeito a um novo 
subcontratante, o adjudicatário principal 
deve indicar o seu nome, dados de 
contacto e representantes legais.
Os operadores que façam parte da cadeia 
de subcontratação devem assegurar o 
respeito pelas disposições da presente 
Diretiva e pelas condições constantes dos 
documentos relativos ao concurso, 
devendo ainda garantir um desempenho 
das obrigações associadas ao contrato que 
seja equivalente ao definido na proposta.

Or. en

Alteração 826
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a entidade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

1. Na documentação relativa à adjudicação 
do contrato, a entidade adjudicante deve
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que
pretende subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos, 
fornecendo informações relativamente ao 
subcontratante, incluindo nomes, dados 
de contacto e representantes legais.
Qualquer alteração da cadeia de 
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subcontratação deve ser imediatamente 
comunicada à entidade adjudicante.

Or. fr

Alteração 827
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, a
entidade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

1. Na documentação relativa ao concurso, a
autoridade adjudicante deve solicitar ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos, 
devendo igualmente fornecer informações 
sobre os subcontratantes, incluindo os 
nomes, dados de contacto e representantes 
legais. Qualquer alteração à cadeia de 
subcontratação ou qualquer novo 
subcontratante deve ser indicado o mais 
rapidamente possível à entidade 
adjudicante, incluindo os respetivos 
nomes, dados de contacto e representantes 
legais.

Or. de

Alteração 828
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um concorrente 
subcontratar a execução de um contrato 



AM\909614PT.doc 65/184 PE492.870v02-00

PT

público a um máximo de três 
subcontratantes sucessivos. As entidades 
adjudicantes podem estabelecer limitações 
adicionais ao recurso à subcontratação no 
que diz respeito ao número de 
subcontratantes ou de subcontratantes 
sucessivos, ou à possibilidade de 
alterações à cadeia de subcontratação, ou 
pode estabelecer que nenhuma parte dos 
contratos pode ser subcontratada a 
terceiros.

Or. en

Alteração 829
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A Os motivos para a utilização de 
subcontratantes devem constar na 
documentação relativa ao concurso; 
devem decorrer de considerações técnicas 
e não da intenção de baixar custos.

Or. de

Alteração 830
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B Os motivos da utilização de 
subcontratantes devem ser incluídos nos 
documentos do concurso, devendo ser 
estritamente motivados por considerações 
de ordem técnica, não contornando 
legislação nem obrigações relevantes que 
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sejam aplicáveis no local onde decorrem 
as obras, serviços e fornecimentos;

Or. en

Alteração 831
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, produtos ou 
obras entregues ao adjudicatário 
principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relação entre um adjudicatário e um subcontratante constitui um elemento fundamental em 
matéria de direito contratual. A proposta dará origem a situações em que o subcontratante 
tenta ser pago diretamente pela autoridade adjudicatária, podendo tal prática privar a 
autoridade do direito de reter os pagamentos do adjudicatário por motivos válidos 
relacionados com a execução do contrato.

Alteração 832
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, produtos ou 
obras entregues ao adjudicatário 
principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. fr

Alteração 833
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, produtos ou 
obras entregues ao adjudicatário 
principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. en
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Justificação

O pagamento direto a subcontratantes pelas autoridades adjudicantes constitui uma violação 
do princípio jurídico da liberdade de contratação e anula a vantagem que os fornecedores 
principais detêm sobre a sua cadeia de abastecimento no sentido de assegurar uma entrega 
ou prestação, atempada e de qualidade, do produto ou serviço subcontratado ao 
subcontratante.

Alteração 834
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, produtos ou 
obras entregues ao adjudicatário 
principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. de

Alteração 835
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 

2. Os Estados-Membros limitam a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar a execução de um contrato 
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adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, produtos ou obras entregues 
ao adjudicatário principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

público a um máximo de três, ou menos, 
subcontratantes consecutivos. Os 
Estados-Membros devem estipular que, a 
pedido do subcontratante e caso a natureza 
do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfira os pagamentos 
devidos diretamente para os 
subcontratantes pelos serviços, produtos 
ou obras entregues ao empreiteiro 
principal. Nesse caso, os Estados-Membros 
devem estabelecer mecanismos adequados 
que permitam que o empreiteiro se oponha 
a pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
ser estabelecidas na documentação relativa 
à adjudicação de contratos.

Or. fr

Alteração 836
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, produtos ou obras entregues 
ao adjudicatário principal. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros estipulam que, a 
pedido do subcontratante, com o 
consentimento do adjudicatário principal,
e caso a natureza do contrato o permita, a 
entidade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, produtos ou 
obras entregues ao adjudicatário principal.
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

Or. it
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Alteração 837
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, produtos ou obras
entregues ao adjudicatário principal.
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

2. Os Estados-Membros devem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços,
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Or. de

Alteração 838
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A Os Estados-Membros podem decidir 
que a entidade adjudicante pode excluir
um subcontratante indicado pela proposta 
no caso de:
(i) o subcontratante não preencher os 
critérios de seleção previstos para um 
determinado concurso
(ii) o subcontratante não estiver apto a 
executar adequadamente a sua parte do 
contrato
Os termos de participação num processo e 
a capacidade de um subcontratante 
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cumprir cabalmente as obrigações que lhe 
foram confiadas no contrato são 
avaliados na devida proporção face à 
parte do contrato adjudicada ao 
subcontratante, com base nos critérios de 
adjudicação indicados no artigo 76.º.

Or. en

Justificação

As autoridades adjudicantes devem dispor de possibilidades mais amplas para exercer a sua 
influência sobre o processo de subcontratação levado a cabo pelo proponente selecionado. 
Nomeadamente, devem ser-lhes conferidos poderes para verificar a capacidade e 
qualificação dos subcontratantes propostos. Todos os requisitos para esse efeito devem estar 
em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Alteração 839
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

Suprimido

Or. en

Justificação

O objeto desta referência não é claro.

Alteração 840
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 

3. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
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económico principal. principal.

Or. de

Alteração 841
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. O principal adjudicatário e eventuais 
subcontratantes intermédios podem 
também ser diretamente 
responsabilizados, ou em vez de um 
subcontratante, como garante do 
trabalhador ou trabalhadora e/ou dos 
fundos ou organismos dos parceiros 
sociais em todos os casos de 
responsabilidade resultantes da não 
observância pelo subcontratante das 
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 XIV e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados; 
estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores e trabalhadoras de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro. Isto aplica-se sem 
quaisquer outras condições e, sobretudo, 
sem que o empregado seja diretamente 
culpabilizado.

Or. de
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Alteração 842
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. en

Alteração 843
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. fr

Alteração 844
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. Os motivos da utilização de 
subcontratantes devem ser enunciados 
nos documentos de adjudicação dos 
contratos, e devem ser estritamente 
motivados por considerações técnicas. O 
recurso à subcontratação não pode ter por 
objetivo contornar a legislação relevante e 
as obrigações aplicáveis ao fornecimento 
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de obras, serviços e produtos.

Os n.ºs 1 e 2 não interferem na 
responsabilidade do mestre-de-obras nem 
dos subcontratantes.
Os Estados-Membros devem prever um 
sistema de responsabilidade solidária ao 
longo da cadeia de subcontratação.

Or. fr

Alteração 845
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do adjudicatário
principal e dos subcontratantes.

Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema de responsabilidade conjunta 
e solidária ao longo da cadeia de 
subcontratação.
O operador económico principal e 
qualquer subcontratante envolvido nas 
obras de um contrato público são 
conjunta e solidariamente responsáveis 
por qualquer responsabilidade decorrente 
do incumprimento, por parte de um 
subcontratante, das disposições relativas a 
requisitos em matéria de direitos 
fundamentais, requisitos de saúde e 
segurança, regras e normas sociais, 
condições de emprego e de trabalho, 
saúde e segurança no trabalho e 
segurança social, conforme definido na 
legislação, regulamentação ou disposições 
administrativas da UE e nacionais, 
acordos e contratos coletivos, e 
disposições internacionais em matéria de 
direito do trabalho constantes da lista do 
anexo XIV e aplicáveis ao local onde a 
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obra, serviço ou fornecimento é efetuado.
Os Estados-Membros podem prever 
regras mais rígidas em matéria de 
responsabilidade na sua legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 846
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A O número de empresas participantes 
na execução de um contrato público como 
subcontratantes fica limitado a um 
número máximo de três subcontratantes 
sucessivos.

Or. de

Alteração 847
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A As entidades adjudicantes devem 
assegurar que os proponentes 
selecionados estão contratualmente 
obrigados a respeitar, no decurso da 
execução do contrato, as disposições 
legais, regulamentares ou administrativas 
em vigor no Estado-Membro onde a 
execução do contrato é efetivada.
Além disso, nos casos em que o 
proponente selecionado subcontrata uma 
parte das obras, fornecimentos ou 
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serviços, e em que, no decurso da 
execução do contrato, as disposições 
previstas no primeiro parágrafo forem 
infringidas por qualquer subcontratante 
nos termos estabelecidos por um Tribunal 
ou outra autoridade competente, o 
proponente selecionado deve aplicar 
sanções contratuais efetivas, 
proporcionadas e dissuasivas contra o(s) 
subcontratante(s) em questão;
Nos casos em que o proponente 
selecionado não cumpriu as obrigações 
estipuladas no primeiro e/ou segundo 
parágrafos no prazo de três meses após a 
emissão do acórdão inicial pelo Tribunal 
ou outra autoridade competente, a 
entidade adjudicante deve remeter o 
assunto ao Tribunal ou a outra 
autoridade competente para a tomada de 
uma decisão sobre as sanções 
apropriadas.

Or. en

Justificação

Esta proposta procura ter em conta as preocupações do relator no que respeita o efeito que a 
legislação aplicável pode exercer sobre as obrigações do adjudicatário principal e sobre 
essas obrigações ao longo da cadeia de abastecimento, assegurando simultaneamente a 
compatibilidade destas novas regras com os princípios básicos da liberdade de contratação e 
a utilização não abusiva das mesmas.

Alteração 848
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A O principal operador económico e 
qualquer subcontratante implicado na 
realização de obras com um contrato 
público são conjunta e solidariamente 
responsáveis pelo não respeito, da parte 
do subcontratante, dos direitos 
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fundamentais, dos requisitos de saúde e 
segurança, das regras e normas sociais e 
dos requisitos associadas ao emprego e às 
condições de trabalho, à saúde e à 
segurança no local de trabalho e à 
segurança social, assim como pelo não 
respeito de qualquer disposição relevante 
do direito da União, de qualquer 
disposição legislativa, administrativa ou 
regulamentar nacional, das convenções 
coletivas e dos contratos e das convenções 
internacionais enumeradas no 
anexo XIV, aplicáveis ao local onde a 
obra, fornecimento ou serviço é efetuado. 
Estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços num outro 
Estado-Membro. 
A entidade adjudicante no seu contrato 
com o empreiteiro principal, e o 
contratante principal e qualquer 
subcontratante intermédio nos contratos 
com os seus subcontratantes, devem 
determinar que, caso tenham motivos 
para crer que o seu subcontratante 
imediato está a infringir as regras 
referidas no primeiro parágrafo, o 
subcontratante tomará medidas imediatas 
para resolver a situação e, se tal não for 
possível, o contrato em causa será 
rescindido. 
Os Estados-Membros podem prever 
regras mais rígidas de responsabilidade 
nos termos do respetivo direito nacional.

Or. fr

Alteração 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A modificação de um contrato durante o 
seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem
prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

2. A modificação de um contrato durante o 
seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Sem prejuízo dos n.ºs. 3 e 4, 
uma modificação é considerada substancial 
se se verificar uma das seguintes 
condições:

Or. es

Alteração 850
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A modificação de um contrato durante 
o seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem 
prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

2. Em qualquer caso, sem prejuízo dos n.ºs 
3 e 4, uma modificação é considerada 
substancial se se verificar uma das 
seguintes condições:

Or. fr

Alteração 851
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A modificação de um contrato durante o 2. A modificação de um contrato durante o 
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seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem 
prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem 
prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

(-a-A) modifica a natureza do contrato;
(-a-B) implica a substituição do parceiro 
contratual;
a) A modificação introduz condições que, 
se fizessem parte do procedimento de 
adjudicação original, teriam permitido a 
seleção de outros candidatos ou a 
adjudicação do contrato a outro 
proponente;
b) A modificação altera o equilíbrio 
económico do contrato a favor do 
adjudicatário;

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

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 852
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) A modificação introduz condições que, Suprimido
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se fizessem parte do procedimento de 
adjudicação original, teriam permitido a 
seleção de outros candidatos ou a 
adjudicação do contrato a outro 
proponente;

Or. fr

Justificação

Reorganização do artigo (ver alteração ao artigo 82.º, n.º2). Esta disposição é retomada na 
alteração.

Alteração 853
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Reorganização do artigo (ver alteração ao artigo 82.º, n.º2). Esta disposição é retomada na
alteração.

Alteração 854
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 estabelecido 
aquando da adjudicação do contrato;
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Or. es

Alteração 855
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea c)

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.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Reorganização do artigo (ver alteração ao artigo 82.º, n.º2). Esta disposição é retomada na 
alteração.

Alteração 856
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea c)

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 âmbito do contrato, que passa a abranger 
fornecimentos, serviços ou obras que não 
estavam inicialmente abrangidos. Não 
obstante, o contrato também pode ser 
prorrogado, mediante justificação técnica 
prévia, para abranger os fornecimentos, 
os serviços ou as obras estreitamente 
ligados ao seu objeto original.

Or. es
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Alteração 857
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 2 – alínea c)

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 858
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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

Reorganização do artigo (ver alteração ao artigo 82.º, n.º2). Esta disposição é retomada na 
alteração.

Alteração 859
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o n.º 1 não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 

O n.º 2, alínea -a-A), não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
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posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação 
empresarial ou de 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.

posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial, 
de transmissão 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

Justificação

Há que ter em conta a transferência de património ou de ativos entre empresas nos elementos 
que justificam o caráter não substancial da modificação gerada pela mudança no parceiro 
contratual.

Alteração 860
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o n.º 1 não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial 
ou de 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 n.º 1 não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial 
ou de 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, 
ou no caso da aquisição do estatuto de 
signatário do adjudicatário principal pela 
autoridade adjudicante de acordo com as 
disposições do Estado-Membro em 
conformidade com o artigo 81.º.
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Or. en

Alteração 861
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, o n.º 1 não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial 
ou de 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 n.º 1 não se aplica em caso 
de transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na sequência 
de operações de reestruturação empresarial 
ou de 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 862
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e, no caso de os ultrapassar,
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 
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modificações sucessivas.

Or. en

Alteração 863
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 864
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 

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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e 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 
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das modificações sucessivas. das modificações sucessivas.

Or. en

Alteração 865
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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. Se o valor da 
modificação não ultrapassar metade dos 
limiares definidos no artigo 12.º e for 
igual ou superior a 5 % do preço inicial 
do contrato, a apreciação do caráter 
substancial ou não da modificação efetua-
se aplicando o disposto no n.º 2.

Or. fr

Alteração 866
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 

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 
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valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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.

valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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

According to the proposal, a modification of a contract during its term shall be considered 
substantial when the value of the modification reaches 5% of the price of the initial contract. 
In the light of the case law and the doctrine, this threshold is far too low.In 2000, the 
European Court of Justice acknowledged that an increase of 10% did not require a new 
procurement procedure (see judgment, 5 October 2000, case C-337/98, Commission of the 
European Communities vs French Republic). Similarly, under French case law, a 
modification between 10 and 15 % is usually not considered to be substantial and the French 
doctrine also considers a modification as a new award when it reaches 15%.Setting the 
threshold at 5% would prevent any modification of contracts during their term. It would lead 
to problematic consequences in executing contracts in so far as contracting entities have to 
deal with unforeseen circumstances requiring an adaptation of contracts during their term. 
They need pragmatic solutions instead.A 15% threshold, while providing flexibility to 
contracting entities to modify contracts during their term, takes up the solutions developed by 
national and European case law and aims at avoiding misuse in the application of the 
procurement rules.

Alteração 867
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 

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.
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das modificações sucessivas.

Or. es

Alteração 868
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 869
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 

4. 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º, ou, se exceder, que seja
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 
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das modificações sucessivas. avaliado com base no valor acumulado das 
modificações sucessivas.

Or. it

Alteração 870
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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

À luz da doutrina e jurisprudência, este limite é demasiado baixo. Serviços complementares 
com um valor entre 5 % a 10 % do preço do contrato inicial são comuns para contratos de 
obras no setor dos serviços públicos; porém, o limite de 5 % não se afigura razoável.

Alteração 871
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
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substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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.

substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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

No ano 2000, o TJE reconheceu que um aumento de 10 % não carecia de um novo 
procedimento de adjudicação (5/10/2000, processo C-337/98, Comissão das Comunidades 
Europeias contra República Francesa). A fixação do limite em 5 % impediria qualquer
modificação aos contratos durante o seu período de vigência. Por sua vez, esta situação 
traria consequências problemáticas em matéria de execução dos contratos. O limite de 15 % 
tira partido das soluções desenvolvidas pela jurisprudência nacional e europeia e visa evitar 
a utilização abusiva na aplicação das regras de adjudicação.

Alteração 872
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 limite deve ser aumentado para 15 %, um valor em conformidade com a jurisprudência 
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atual, no sentido de conceder margens de manobra à autoridade adjudicante e ao 
adjudicatário que lhes permitam dar uma resposta cabal em função das diferentes 
circunstâncias.

Alteração 873
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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 exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.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 12.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 874
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Além disso, nos casos em que o 
âmbito do contrato possa evoluir nos 
seguintes termos:
– inovações significativas ou evolução 
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tecnológica;
– uma dificuldade técnica na utilização 
ou manutenção que exija a intervenção 
do contratante inicial,
– a execução necessária de obras, 
serviços ou fornecimentos de emergência 
e não previstos que não podem ser técnica 
ou economicamente dissociados do 
contrato principal sem causar graves 
perturbações junto da entidade 
adjudicante,
– a modificação não deve ser considerada 
substancial na aceção do n.º 1.

Or. en

Alteração 875
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações do contrato 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 do contrato 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 de omissões na documentação 
relativa ao concurso disponibilizada pelas 
autoridades ou 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
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Alteração 876
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações do contrato 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 do contrato 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, assim como sob a 
forma de cláusulas de revisão de preço ou 
de cláusulas relativas às modalidades de 
fixação de 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 877
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes publicam no 
Jornal Oficial da União Europeia um 
anúncio destas modificações. Estes 
anúncios incluem as menções previstas no 
anexo XVI e são publicados em 
conformidade com o artigo 65.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 878
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

7. As entidades adjudicantes não devem 
recorrer a modificações ao contrato
quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumentos de 
preço que foram cobertos pelo 
adjudicatário.

Or. en

Alteração 879
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 7 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

7. As entidades 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

Justificação

Esclarecimento da formulação da proposta de diretiva que é ambígua.

Alteração 880
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 7 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Quando a modificação se destinar a 
corrigir deficiências no desempenho do 

Suprimido
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adjudicatário ou as respetivas 
consequências, podendo o mesmo 
resultado ser alcançado através da 
aplicação das obrigações contratuais;

Or. en

Justificação

É problemático, na medida em que nenhuma entidade adjudicante pode renunciar facilmente 
a pedidos resultantes de deficiências no desempenho do adjudicatário, com vista a evitar um 
novo processo de adjudicação.

Alteração 881
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 82 – 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

Em projetos complexos, seriam evitadas modificações pragmáticas do contrato para a 
execução do mesmo. A entidade adjudicante, em casos particulares possivelmente não 
razoáveis ou até mesmo tecnicamente impossíveis, ficaria obrigada a submeter as obrigações 
contratuais do adjudicatário que, em regra, por si só não qualificam a entidade adjudicante 
(e que é contestado pelo adjudicatário) a uma via judicial. Tal provocaria incerteza jurídica e 
atrasos na execução do contrato.

Alteração 882
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 7 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumentos de 
preço que foram cobertos pelo 
adjudicatário.

Suprimido

Or. en

Alteração 883
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 7 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumentos de 
preço que foram cobertos pelo 
adjudicatário.

b) Quando a modificação visar a 
compensação de riscos de aumentos de 
preço que foram cobertos pelo 
adjudicatário, sem prejuízo dos casos em 
que, à margem do presente artigo 82.º , 
seja reposto o equilíbrio económico do 
contrato.

Or. es

Alteração 884
Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 83

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º Suprimido
Rescisão de contratos
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades adjudicantes tenham a 
possibilidade, nas condições determinadas 
pelas normas nacionais de direito 
contratual aplicáveis, de rescindir um 
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contrato de empreitada de obras, de 
fornecimentos ou de serviços durante a 
sua vigência, caso se verifique uma das 
seguintes condições:
a) As exceções previstas no artigo 21.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4;
b) Uma modificação do contrato exige 
uma nova adjudicação na aceção do 
artigo 82.º;
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 obrigações que lhe incumbem 
por força dos Tratados devido ao facto de 
a entidade 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.

Or. en

Justificação

Esta disposição não é necessária na legislação da UE em matéria de contratos públicos. 
Pode ser cabalmente regulamentada pela legislação nacional.

Alteração 885
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 83 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As exceções previstas no artigo 21.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 21.º, n.º 4;

a) As exceções previstas no artigo 21.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 21.º;
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Or. fr

Justificação

Não se justifica limitar esta disposição relativa à rescisão dos contratos públicos apenas aos 
acordos relativos à cooperação horizontal (artigo 21, n.º 4). Deve aplicar-se a todos os casos 
previstos no artigo 21.º («in-house», «in-house» conjunto).

Alteração 886
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 83 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Uma modificação do contrato exige 
uma nova adjudicação na aceção do 
artigo 82.º;

Suprimido

Or. es

Alteração 887
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 83 – 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 obrigações que lhe incumbem 
por força dos Tratados devido ao facto de 
a entidade 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 888
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 83 – 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 obrigações que lhe incumbem 
por força dos Tratados devido ao facto de 
a entidade 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 889
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 83 – 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 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados devido ao facto de a entidade 
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 
obrigações que lhe incumbem por força 
dos Tratados devido ao facto de a entidade 
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 tenha conhecimento da infração da 
entidade adjudicante pode pedir uma 
compensação pelos danos resultantes da 
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rescisão. 

Or. de

Justificação

Uma entidade adjudicante que não tenha conhecimento da infração da entidade adjudicante, 
deve poder pedir uma compensação pelas despesas incorridas tendo em conta a confiança na 
continuidade do contrato ou pelos danos resultantes.

Alteração 890
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 83 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando várias modificações sucessivas 
que ultrapassem o controlo do proponente 
impossibilitarem a execução do contrato 
público, exceto no que se refere à 
resolução de investimentos 
desproporcionados, os Estados-Membros 
devem assegurar que os proponentes 
podem, nas condições determinadas 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 891
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 83 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ter uma 
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ampla margem de manobra para 
organizarem a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada, bem como a liberdade de 
prestarem eles próprios esses serviços ou 
para organizar os serviços sociais de uma 
forma que não implique a celebração de 
contratos públicos, desde que esse sistema 
cumpra os princípios da transparência e 
da não discriminação.

Or. de

Alteração 892
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
Acompanhamento da execução dos 

contratos e registo de incumprimento
1. As entidades adjudicantes podem 
acompanhar o desempenho do 
adjudicatário a quem foi adjudicado o 
contrato e, em fases adequadas durante o 
período de duração do contrato, 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 
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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 
proteção judicial, a autoridade 
adjudicante deve comunicar os factos 
dessa avaliação com a precisão necessária 
ao organismo de fiscalização, conforme 
referido nos artigos 93.° e 97.°.
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 93.º e 97.º.
4. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades adjudicantes conseguem 
consultar facilmente os registos oficiais de 
incumprimento e obter informação e 
assistência no que se refere à aplicação do 
presente artigo através do apoio prestado 
pelo organismo de fiscalização, conforme 
referido nos artigos 93.º, 96.º e 97.º.

Or. en

Alteração 893
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º Suprimido
Adjudicação de contratos para serviços 
sociais e outros serviços específicos
Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVII são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 12.º, 
alínea c).
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Or. en

Justificação

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

Alteração 894
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 84 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVII são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 12.º, 
alínea c).

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVII-A B são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 12.º, 
alínea c).

Or. fr

Alteração 895
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 84 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVII são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 12.º, 
alínea c).

Sem prejuízo da liberdade dos 
Estados-Membros e/ou das entidades 
adjudicantes de prestarem serviços sociais 
e outros serviços específicos, assim como 
de os organizarem de forma que não 
implique o processo de adjudicação de um 
contrato público, os contratos para 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII são 
adjudicados em conformidade com o 
presente capítulo quando o valor dos 
contratos for igual ou superior ao limiar 
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indicado no artigo 12.º, alínea c).

Or. fr

Alteração 896
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

Artigo 85.º Suprimido
Publicação de anúncios
1. As entidades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato para 
prestação dos serviços referidos no 
artigo 84.º dão a conhecer a sua intenção 
através de um anúncio de concurso.
2. As entidades adjudicantes que tenham 
adjudicado um contrato para prestação 
dos serviços referidos no artigo 84.º dão a 
conhecer os resultados através de um 
anúncio de adjudicação de contrato.
3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
XVIII em conformidade com os 
formulários-tipo. A Comissão elabora os 
formulários-tipo. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.
4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 65.º.

Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre os serviços A e B.
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Alteração 897
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato para 
prestação dos serviços referidos no 
artigo 84.º dão a conhecer a sua intenção 
através de um anúncio de concurso.

Suprimido

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 – a aplicação dos mesmos princípios de 
confidencialidade não deve ser discriminada.

Alteração 898
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato para 
prestação dos serviços referidos no 
artigo 84.º dão a conhecer a sua intenção 
através de um anúncio de concurso.

Suprimido

Or. de

Alteração 899
Heide Rühle

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

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
XVIII em conformidade com os 
formulários-tipo. A Comissão elabora os 
formulários-tipo. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 900
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
XVIII em conformidade com os 
formulários-tipo. A Comissão elabora os 
formulários-tipo. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.

3. Os anúncios referidos no n.º 2 incluem 
as menções previstas no anexo XVIII em 
conformidade com os formulários-tipo.

Or. de

Alteração 901
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2
incluem as menções previstas no anexo 
XVIII em conformidade com os 

3. O anúncio referido no n.º 2 inclui as 
menções previstas no anexo XVIII em 
conformidade com os formulários-tipo. A 
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formulários-tipo. A Comissão elabora os 
formulários-tipo. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.

Comissão elabora o formulário-tipo. Estes 
atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 100.º.

Or. en

Alteração 902
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 65.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 65.º.

Or. de

Alteração 903
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 65.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 1 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 65.º.

Or. en

Alteração 904
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 85 – 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 65.º.

4. O anúncio referido no nº 2 é publicado
em conformidade com o artigo 65.º.

Or. en

Alteração 905
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 86

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.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 entidades adjudicantes ter 
em conta as especificidades dos serviços 
em causa.
2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades 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. en
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Justificação

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

Alteração 906
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 86 – 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 907
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 86 – 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.

Suprimido
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Or. de

Alteração 908
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 86 – 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. Tais regras devem tomar em
consideração as especificidades dos 
serviços em causa.

Or. en

Alteração 909
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades 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.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades 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.
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Or. en

Alteração 910
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades 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.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes públicas
possam ter em conta a necessidade de 
garantir uma elevada qualidade, 
continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores,
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 911
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros asseguram a 
total solvência das autoridades 
adjudicantes perante os operadores 
económicos e asseguram-se de que essas 
mesmas autoridades estabelecem um 
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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 912
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-A (novo)

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 XIV e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados; estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. de
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Alteração 913
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as disposições relativas à 
subcontratação, conforme estabelecido no 
artigo 81.º, são respeitadas.

Or. de

Alteração 914
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-C. No âmbito da escolha do prestador 
de serviços, os Estados-Membros podem 
ponderar o uso de contratos reservados, 
na aceção do artigo 31.º.

Or. de

Alteração 915
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-D. 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 
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transparência e não discriminação.

Or. de

Alteração 916
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-E. Os Estados-Membros devem 
assegurar a aplicação dos motivos de 
exclusão conforme estabelecido no artigo 
55.º da Diretiva 2004/18/CE.

Or. de

Alteração 917
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 89 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Nos casos em que a divulgação de
informações sobre os resultados do 
concurso obsta à aplicação da lei ou seja 
de alguma forma contrária ao interesse 
público ou lese os legítimos interesses 
comerciais de operadores económicos 
específicos, públicos ou privados, 
incluindo o operador económico a quem o 
contrato foi adjudicado, ou possa 
prejudicar a concorrência leal entre 
operadores económicos, essas 
informações podem não ser publicadas.

As informações sobre os resultados do 
concurso devem ser divulgadas, salvo se 
essa divulgação obstar à aplicação da lei 
ou for contrária ao interesse público.

Or. en
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Alteração 918
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Título IV – título

Texto da Comissão Alteração

GOVERNAÇÃO APLICAÇÃO, RELATÓRIOS E 
COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

Or. en

Alteração 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a
Diretiva 92/13/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. A fim de assegurar efetivamente a
aplicação correta e eficaz, os
Estados-Membros devem certificar-se de 
que, pelo menos, as funções previstas no 
presente artigo são realizadas por uma ou 
mais autoridades ou estruturas. Os 
Estados-Membros devem indicar à 
Comissão todas as autoridades ou 
estruturas competentes para o 
desempenho de tais funções.

Or. en

Alteração 920
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem garantir que 
as autoridades adjudicantes consigam 
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obter facilmente, através das autoridades 
administrativas e de fiscalização referidas 
nos artigos 93.º e 97.º, informação e 
assistência no que se refere à aplicação do 
presente artigo.

Or. de

Alteração 921
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar o acompanhamento da 
aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos, nomeadamente na 
execução de projetos cofinanciados pela 
União, a fim de detetar ameaças aos 
interesses financeiros da União. Este 
acompanhamento visa prevenir, detetar e 
comunicar devidamente possíveis casos de 
fraude, corrupção, conflitos de interesses 
e outras irregularidades graves no 
domínio dos contratos públicos.
Nos casos em que as autoridades ou 
estruturas de acompanhamento 
identifiquem violações específicas ou 
problemas sistémicos, devem ser-lhes 
conferidos poderes para remeter os 
referidos problemas para as autoridades 
de auditoria, os tribunais ou foros ou
outras autoridades ou estruturas 
competentes de âmbito nacional, tais 
como o Provedor de Justiça, os 
Parlamentos nacionais ou os respetivos 
comités.

Or. en
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Alteração 922
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os resultados das atividades de 
acompanhamento realizadas nos termos 
do n.º 2 devem ser tornados públicos pelos 
meios de informação adequados. Os 
Estados-Membros devem, nomeadamente, 
publicar, pelo menos, de dois em dois 
anos, uma panorâmica geral das mais 
frequentes fontes de aplicação indevida 
ou de insegurança jurídica, incluindo 
possíveis problemas estruturais ou 
recorrentes na aplicação das regras e 
possíveis casos de fraude e outros 
comportamentos ilícitos.
Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, de dois em dois anos, uma 
panorâmica geral das suas políticas 
nacionais de contratação sustentáveis, 
com uma descrição dos planos de ação e 
das iniciativas nacionais pertinentes e, 
caso seja conhecida, da sua aplicação 
prática. Devem também indicar a 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, os 
Estados-Membros devem indicar se estão 
em vigor iniciativas para aumentar esta 
taxa de sucesso.
Com base nos dados recebidos, a 
Comissão publica regularmente um 
relatório sobre a aplicação e as boas 
práticas de tais políticas no Mercado 
Interno.

Or. en
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Alteração 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Qualquer pessoa ou organismo que 
não tenha acesso aos procedimentos de 
interposição de recursos, nos termos da 
Diretiva 92/13/CEE do Conselho, deve ter 
a possibilidade de comunicar possíveis 
violações da presente Diretiva a uma 
autoridade ou estrutura competente, que 
considera devidamente qualquer queixa 
suficientemente fundamentada e toma as 
medidas adequadas, estando sujeita aos 
poderes e às competências inerentes nos 
termos do direito nacional.

Or. en

Alteração 924
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – 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
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Alteração 925
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-E (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-E. 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, os Estados-Membros 
devem designar um ponto de contacto 
para cooperação com a Comissão 
relativamente à aplicação do direito da 
União e à 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

Alteração 926
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-F (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-F. Pelo menos durante o período de 
vigência do contrato, as autoridades 
adjudicantes devem conservar cópias 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.
As autoridades adjudicantes concedem 
acesso a estes contratos em conformidade 
com as regras aplicáveis para o acesso a 
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documentos e proteção dos dados.

Or. en

Alteração 927
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-A
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 entidade 
adjudicante deve comunicar os factos e 
pormenores relevantes às autoridades 
administrativas e de fiscalização, referidas 
nos artigos 93.º e 97.º.

Or. de

Alteração 928
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 92-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.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 
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incumprimento de regras de contratação 
pública.
2. O registo de incumprimento deve ser 
processado e atualizado regularmente 
pelo organismo de fiscalização referido no 
artigo 93.º. As entidades adjudicantes têm 
o direito e a obrigação de consultar o 
referido registo antes de proceder à 
adjudicação de um contrato público.

Or. en

Alteração 929
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 92-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 92.º-B
Registo de incumprimentos

No caso de um operador económico violar 
as condições estabelecidas no contrato, 
sobretudo no que respeita à proteção 
social e laboral, o mesmo deve ser 
inserido num registo de incumprimentos. 
A presença num registo de 
incumprimentos é motivo de exclusão.

Or. de

Alteração 930
Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Artigo suprimido

Or. nl
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Alteração 931
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.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 por «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as entidades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização. 
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de implementação devem 
estar 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 pareceres, 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 dos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, designadamente a acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou a 
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promoção da inovação;
c) 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 tarefas:
a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas entidades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades 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 
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 
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sistémicos;
f) Analisar as queixas de cidadãos e das 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades 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 
Organismo 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 92/13/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 entidades 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 
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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 
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 investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo 
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões 
das entidades adjudicantes com a presente 
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diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, 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 integral de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
a) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
b) 10 000 000 de EUR para os contratos 
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 de dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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 para o efeito. 
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 
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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

Alteração 932
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93 Suprimido
Fiscalização pública
1. Os Estados-Membros nomeiam um 
único organismo independente 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução 
(a seguir designado por «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as entidades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização. 
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de implementação devem 
estar 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 pareceres, 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 
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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 dos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, designadamente a acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou a 
promoção da inovação;
c) 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 tarefas:
a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas entidades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades 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 
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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 as queixas de cidadãos e das 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades 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 
Organismo 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 92/13/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 entidades 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 
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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 investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo 
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões 
das entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, 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 integral de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
a) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
b) 10 000 000 de EUR para os contratos 
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 de dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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 
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divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a 
data do pedido para o efeito. 
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

Em consonância com as propostas alternativas referentes à governação apresentadas em 
alterações distintas. A presente alteração suprime na totalidade o artigo 93.º relativo à 
fiscalização pública. A emissão de mandatos para um único organismo nacional de 
fiscalização em cada Estado-Membro constitui uma infração do princípio da subsidiariedade, 
pelo que a sua aplicação é impossível para os Estados-Membros com administrações 
descentralizadas ou estruturas federais.

Alteração 933
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.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 por «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as entidades adjudicantes estão 



AM\909614PT.doc 133/184 PE492.870v02-00

PT

sujeitas a essa fiscalização. 
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de implementação devem 
estar 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 pareceres, 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 dos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, designadamente a acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou a 
promoção da inovação;
c) 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 tarefas:
a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas entidades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades adjudicantes sobre a 
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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 
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 as queixas de cidadãos e das 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades 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 
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projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Organismo 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 92/13/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 entidades 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 
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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 
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 investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo 
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões 
das entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, 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 integral de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
a) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
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b) 10 000 000 de EUR para os contratos 
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 de dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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 para o efeito. 
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

O regulamento proposto aumentará significativamente a carga administrativa que pesa sobre 
os Estados-Membros. Além disso, afetará a organização interna da administração nos 
Estados-Membros. As decisões relativas às atividades a realizar com vista à aplicação 
correta da diretiva e as instituições responsáveis ficam ao critério dos Estados-Membros.
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Alteração 934
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º Suprimido

Or. de

Alteração 935
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.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 por «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.
Todas as entidades adjudicantes estão 
sujeitas a essa fiscalização. 
2. As autoridades competentes envolvidas 
nas atividades de implementação devem 
estar 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 pareceres, 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 dos procedimentos que 
têm em conta considerações relacionadas 
com a proteção do ambiente, a inclusão 
social, designadamente a acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou a 
promoção da inovação;
c) 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 tarefas:
a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e 
práticas conexas pelas entidades 
adjudicantes, em especial pelas centrais 
de compras;
b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades 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 
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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 as queixas de cidadãos e das 
empresas sobre a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos em 
casos específicos e transmitir essa análise 
às entidades 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 
Organismo 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 92/13/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 entidades 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 



PE492.870v02-00 142/184 AM\909614PT.doc

PT

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 
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 investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo 
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões 
das entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, 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 integral de todos os 
contratos celebrados com um valor igual 
ou superior a:
a) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
b) 10 000 000 de EUR para os contratos 
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 de dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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 
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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 para o efeito. 
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

Alteração 936
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 por «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 937
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades competentes são 
responsáveis pelas seguintes tarefas:

Or. fr

Alteração 938
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Acompanhar a aplicação das regras de 
adjudicação de contratos públicos e das 
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 
públicas, em especial pelas centrais de 
compras;

Or. de

Alteração 939
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Examinar os relatórios enviados 
pelas entidades adjudicantes que 
pretendam recorrer ao processo por 
negociação sem publicação prévia;

Or. it



AM\909614PT.doc 145/184 PE492.870v02-00

PT

Alteração 940
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(g-A) Gerir o registo oficial de 
incumprimento, conforme estabelecido no 
artigo 83.º-A.

Or. en

Alteração 941
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 entidades adjudicantes, 
relativamente a uma violação detetada no 
decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.

Suprimido

Or. it

Alteração 942
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 3
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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 entidades 
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 entidades 
adjudicantes, relativamente a uma violação 
detetada no decurso da sua atividade de 
acompanhamento e de aconselhamento 
jurídico.

Or. fr

Alteração 943
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 ao nível dos 
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 ao nível dos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
direta ou indiretamente financiados pela 
União.

Or. fr
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Alteração 944
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 
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.

Suprimido

Or. fr

Alteração 945
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 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 
ilações das infrações às regras da União 
em matéria de adjudicação de contratos 

Suprimido
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públicos que afetem projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União.

Or. fr

Alteração 946
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As atividades de investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo
pelo organismo de fiscalização para 
assegurar a conformidade das decisões das 
entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, conserva também o 
direito a intervir em conformidade com os 
poderes que lhe são conferidos pelo 
Tratado.

5. As atividades de investigação e de 
controlo do cumprimento levadas a cabo
pelas autoridades competentes para 
assegurar a conformidade das decisões das 
entidades adjudicantes com a presente 
diretiva e com os princípios gerais do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia não substituem nem afetam o 
papel institucional da Comissão enquanto 
guardiã do Tratado. Nos casos em que a 
Comissão decide remeter o tratamento de 
um caso individual, conserva também o 
direito a intervir em conformidade com os 
poderes que lhe são conferidos pelo 
Tratado.

Or. fr

Alteração 947
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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h) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos ou de serviços;
(i) 10 000 000 de EUR para os contratos 
de obras.

Or. de

Justificação

Uma obrigação abrangente de divulgação levaria a que determinados contratos fossem 
dados a conhecer até ao último pormenor contratual e, assim, seriam disponibilizados a 
terceiros conhecimentos especializados contidos nos mesmos, ou seja, segredos comerciais e 
até mesmo, se aplicável, pela inobservância das disposições relativas ao sigilo. Deste modo, 
deixaria de haver transparência, uma vez que o procedimento de adjudicação estava 
concluído com a adjudicação do contrato.

Alteração 948
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 949
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 7

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 de dados, o 

Suprimido
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organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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 para o efeito.
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 verificação dos atos dos procedimentos de adjudicação e, adicionalmente, os 
direitos em vigor de acordo com a extensiva legislação relativa à liberdade de informação 
são suficientes.

Alteração 950
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 93 – 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 de dados, o organismo 
de fiscalização garante, mediante pedido 

7. Sem prejuízo da legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e em 
conformidade com a legislação da UE em 
matéria de proteção de dados, as
autoridades competentes garantem, 
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por escrito, um acesso livre, direto e 
completo, sem quaisquer encargos, aos 
contratos 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.

mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem quaisquer 
encargos, aos contratos 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.

Or. fr

Alteração 951
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 94 – título

Texto da Comissão Alteração

Relatórios individuais sobre 
procedimentos de adjudicação de 
contratos

Relatórios individuais

Or. en

Alteração 952
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes conservam 
todas as informações adequadas relativas 
aos contratos, acordos-quadro e sempre 
que estabeleçam um sistema de aquisição 
dinâmico. Essas informações devem ser 
suficientes para, numa fase posterior, 
permitir justificar as decisões relativas:

1. As entidades adjudicantes conservam 
todas as informações adequadas relativas 
aos contratos acima dos limiares, 
acordos-quadro ou sempre que 
estabeleçam um sistema de aquisição 
dinâmico. Essas informações devem ser 
suficientes para, numa fase posterior, 
permitir justificar as decisões relativas:



PE492.870v02-00 152/184 AM\909614PT.doc

PT

Or. en

Alteração 953
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades 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 entidades adjudicantes devem tomar as 
medidas adequadas para documentar os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica.

Or. en

Alteração 954
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades 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 

As entidades 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 assegurar 
que dispõem de documentação suficiente 
para justificar as decisões tomadas em
todas as fases do processo de contratação,
tal como a documentação das
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
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adjudicação do contrato. preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato.

Or. en

Alteração 955
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades 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 entidades 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, o nome do 
adjudicatário e o motivos subjacentes à 
escolha dessa proposta, bem como, caso 
seja conhecida, que parte do contrato ou 
do acordo-quadro o proponente 
adjudicatário pretende atribuir a 
terceiros, bem como informações sobre os 
subcontratantes, incluindo os nomes, 
dados de contacto e representantes legais.

Or. de

Alteração 956
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As entidades 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 entidades 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

Justificação

A exigência de documentação de «todas as deliberações internas» é desnecessária e 
desproporcionada. Esta disposição também gera insegurança jurídica, posto que o termo 
«deliberações internas» não está definido na diretiva.

Alteração 957
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas informações devem ser 
conservadas durante um período mínimo 
de quatro anos após a data de adjudicação 
do contrato, de modo que, durante esse 
período, a entidade adjudicante possa 
fornecer à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização, a pedido destes, 
as informações necessárias.

2. Estas informações devem ser 
conservadas durante um período mínimo 
de quatro anos após a data de adjudicação 
do contrato, de modo que, durante esse 
período, a entidade adjudicante possa 
fornecer à Comissão, a pedido desta, as 
informações necessárias.

Or. en
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Alteração 958
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 94 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Estas informações devem ser 
conservadas durante um período mínimo 
de quatro anos após a data de adjudicação 
do contrato, de modo que, durante esse 
período, a entidade adjudicante possa 
fornecer à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização, a pedido destes, 
as informações necessárias.

2. Estas informações devem ser 
conservadas durante um período mínimo 
de quatro anos após a data de adjudicação 
do contrato, de modo que, durante esse 
período, a entidade adjudicante possa 
fornecer à Comissão ou às autoridades ou 
estruturas nacionais referidas no 
artigo 92.º, a pedido destas, as informações 
necessárias.

Or. en

Alteração 959
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 95

Texto da Comissão Alteração

Artigo 95.º Artigo suprimido

Or. en

Justificação

A recolha de dados estatísticos em relatórios por parte dos Estados-Membros não é fiável e 
origina burocracia e custos. O artigo 95.º visa a verificação cruzada dos dados recolhidos 
através da base de dados TED, com base no artigo 64.º da proposta. Contudo, muitas vezes 
os dados da TED e os dados dos relatórios nacionais estão incompletos. Em vez da simples 
verificação cruzada de dados, deve reforçar-se o pilar de recolha de dados estatísticos da 
TED e o pilar de relatórios nacionais deve ser abandonado por completo.

Alteração 960
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos criados ou nomeados 
nos termos do artigo 93.º apresentam à
Comissão um relatório anual de aplicação 
e estatístico, baseado num formulário-
tipo, o mais tardar em 31 de outubro do 
ano seguinte.

1. Os Estados-Membros asseguram que a
Comissão recebe anualmente um relatório 
de aplicação e estatístico, o mais tardar em 
31 de outubro do ano seguinte.

Or. en

Alteração 961
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os organismos criados ou nomeados 
nos termos do artigo 93.º apresentam à 
Comissão um relatório anual de aplicação 
e estatístico, baseado num formulário-tipo, 
o mais tardar em 31 de outubro do ano 
seguinte.

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

Or. en

Alteração 962
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório referido no n.º 1 deve conter 
pelo menos o valor total, por categorias de 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º, 
dos contratos adjudicados abaixo dos 

Suprimido
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limiares estabelecidos no artigo 12.º mas 
que seriam abrangidos pela presente 
diretiva se o seu valor excedesse o limiar.

Or. en

Alteração 963
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O relatório referido no n.º 1 deve conter
pelo menos o valor total, por categorias de 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º, 
dos contratos adjudicados abaixo dos 
limiares estabelecidos no artigo 12.º mas 
que seriam abrangidos pela presente 
diretiva se o seu valor excedesse o limiar.

2. O relatório referido no n.º 1 deve conter,
para os contratos adjudicados abaixo dos 
limiares estabelecidos no artigo 12.º da 
presente diretiva, mas que seriam por ela
abrangidos se o seu valor excedesse o 
limiar, uma estimativa do valor total 
agregado do contrato durante o ano em 
causa. Esta estimativa pode basear-se, 
designadamente, nos dados disponíveis 
nos termos da exigência de publicação 
nacional.

Or. en

Alteração 964
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros devem garantir 
que o referido relatório contém, pelo 
menos, o número e o valor dos contratos 
adjudicados, por categorias de atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º, e quaisquer 
outras informações necessárias para 
verificar a correta aplicação do acordo.
Deve incluir o número e o valor dos 

3. Para todos os contratos acima dos 
limiares da presente Diretiva, os 
Estados-Membros devem garantir que o 
referido relatório contém o número
estimado e o valor dos contratos 
adjudicados durante o ano em causa, por 
categorias de atividades referidas nos 
artigos 5.º a 11.º, e quaisquer outras 
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contratos celebrados na sequência de um 
procedimento por negociação sem 
publicação de anúncio de concurso, 
discriminados de acordo com as 
circunstâncias a que se refere o artigo 
44.º e por categorias de atividade a que se 
referem os artigos 5.º a 11.º. Deve 
igualmente especificar o Estado-Membro 
ou país terceiro do adjudicatário.

informações necessárias para verificar a 
correta aplicação do Acordo sobre 
Contratos Públicos da OMC. Deve incluir 
o número estimado e o valor dos contratos 
celebrados na sequência de um 
procedimento por negociação sem 
publicação de anúncio de concurso.

Or. en

Alteração 965
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 3 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) no interesse da simplificação 
administrativa, os dados estatísticos 
podem ser recolhidos por amostragem, 
desde que a sua representatividade não 
seja posta em causa;

Or. en

Alteração 966
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 3 – alínea b (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) seja respeitada a confidencialidade das 
informações transmitidas.

Or. en
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Alteração 967
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve estabelecer o 
formulário-tipo para a elaboração do 
relatório anual de aplicação e estatístico 
referido no n.º 1. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 968
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A Comissão deve estabelecer o 
formulário-tipo para a elaboração do
relatório anual de aplicação e estatístico 
referido no n.º 1. Estes atos de execução 
são adotados em conformidade com o 
procedimento de consulta referido no 
artigo 100.º.

5. A Comissão deve estabelecer o 
formulário-tipo para o relatório anual 
estatístico referido no n.º 1. Estes atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de consulta referido 
no artigo 100.º.

Or. en

Alteração 969
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 95 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Os atos referidos no n.º 5 devem 
assegurar que:

Suprimido

a) no interesse da simplificação 
administrativa, os dados estatísticos 
podem ser recolhidos por amostragem, 
desde que a sua representatividade não 
seja posta em causa;
b) seja respeitada a confidencialidade das 
informações transmitidas.

Or. en

Alteração 970
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 96

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Artigo suprimido

Or. en

Justificação

Como parte das propostas alternativas referentes à governação (assistência às entidades 
adjudicantes e às empresas), a presente alteração suprime o artigo 96.º. As propostas da 
Comissão carecem de uma clara demonstração da viabilidade económica; além disso, as 
referidas propostas detalhadas constituem uma infração dos princípios da subsidiariedade e 
proporcionalidade. Contudo, há uma necessidade evidente de os Estados-Membros aderirem 
aos princípios das PME/Pensar Primeiro em Pequena Escala nos contratos públicos, tal 
como é proposto num Considerando.

Alteração 971
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 96
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º Artigo suprimido

Or. en

Justificação

O regulamento proposto aumentará significativamente a carga administrativa que pesa sobre 
os Estados-Membros. Além disso, afetará a organização interna da administração nos 
Estados-Membros. As decisões relativas às atividades a realizar com vista à aplicação 
correta da diretiva e as instituições responsáveis ficam ao critério dos Estados-Membros.

Alteração 972
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar
aconselhamento, orientação e assistência
jurídicas e económicas às entidades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
processos de adjudicação de contratos. Os
Estados-Membros asseguram igualmente 
que cada entidade adjudicante possa obter 
assistência e aconselhamento 
especializados em questões específicas.

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

Or. en

Justificação

Clarificação do texto: a presente formulação é passível de interpretação como 
aconselhamento jurídico, mas não cabe aos Estados-Membros prestarem aconselhamento 
jurídico sobre os regulamentos europeus.

Alteração 973
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 96 – 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

Os presentes artigos originam cargas administrativas desnecessárias. Cabe aos 
Estados-Membros organizarem a sua administração interna. Os Estados-Membros podem 
decidir criar um organismo de fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O 
artigo 84.º é contrário ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 974
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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 56.º, 
75.º e 79.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 56.º, 
75.º, 79.º e 83.º-A. Devem igualmente 
assegurar a confidencialidade das 
informações trocadas entre si.

Or. en

Alteração 975
Heide Rühle



AM\909614PT.doc 163/184 PE492.870v02-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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

Os presentes artigos originam cargas administrativas desnecessárias. Cabe aos 
Estados-Membros organizarem a sua administração interna. Os Estados-Membros podem 
decidir criar um organismo de fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O 
artigo 84.º é contrário ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 976
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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
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Or. en

Alteração 977
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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

A imposição aos Estados-Membros da obrigação de criarem organismos adicionais não 
constitui uma medida proporcional. Além disso, a atribuição a um tal organismo de diversas 
competências, tais como fiscalização, coordenação, elaboração de relatórios, poderá gerar 
conflitos de interesses.

Alteração 978
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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

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 
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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.

atualizar regularmente a lista dos pontos de 
contacto.

Or. en

Alteração 979
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 97 – 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 Conselho52 

[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

Justificação

A imposição aos Estados-Membros da obrigação de criarem organismos adicionais não 
constitui uma medida proporcional. Além disso, a atribuição a um tal organismo de diversas 
competências, tais como fiscalização, coordenação, elaboração de relatórios, poderá gerar 
conflitos de interesses.

Alteração 980
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 98 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º, 
77.º, 85.º e 95.º é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de [data 
da entrada em vigor da presente diretiva].

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º e 70.º 
é conferida à Comissão por um período 
indeterminado, a partir de [data da entrada 
em vigor da presente diretiva].

Or. en

Alteração 981
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 98 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.°, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º, 
77.º, 85.º e 95.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 aí 
especificada. A decisão de revogação não 
afeta a validade dos atos delegados já em 
vigor.

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º e 70.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 aí especificada. A decisão de 
revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 982
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 100 – n.º 1
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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 Conselho53. 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 Conselho53 e pelo Comité 
instituído pelo artigo 7.º do Regulamento 
(CE) n.º 3286/94 do Conselho 
(Regulamento relativo aos entraves ao 
comércio)54. Esses comités são comités na 
aceção do artigo 3.º do Regulamento (UE) 
n.º 182/2011.

__________________
54 JO L 349 de 31.12.1994, p. 71.

Or. en

Alteração 983
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 100 – 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 número, 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 984
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 100 – n.º 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

2-A. Sempre que se faça referência ao 
presente número, aplica-se o 
procedimento previsto no 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

Alteração 985
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Anexo II – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os procedimentos de repartição de 
capacidade da infraestrutura ferroviária, 
de licenças de exploração ferroviária ou 
certificações de segurança, nos termos do 
disposto nas Diretivas 95/18/CE, 
2001/14/CE e 2004/49/CE.

Or. en

Justificação

O aditamento da presente alínea assegura a segurança jurídica e reforça o artigo 4.º, n.º 2.

Alteração 986
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) Os procedimentos de adjudicação da 
capacidade de infraestrutura ferroviária, 
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de licenças ferroviárias ou da certificação 
de segurança nos termos das Diretivas 
95/18/CE, 2011/14/CE e 2004/49/CE.

Or. it

Alteração 987
Frank Engel

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de mercadorias Transporte ferroviário

Or. en

Alteração 988
Lara Comi

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de mercadorias Transporte ferroviário

Or. it

Alteração 989
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de mercadorias Transporte ferroviário

Or. en
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Alteração 990
Frank Engel

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de passageiros Suprimido
Inexistente

Or. en

Alteração 991
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto D – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Transporte ferroviário de passageiros Suprimido
Inexistente

Or. en

Alteração 992
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo 8 –  parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) no caso de contratos 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 na

a) no caso de contratos 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 na
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perspetiva de todas as utilizações
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, procedimentos e métodos de 
produção em qualquer fase do ciclo de vida 
do produto ou serviço e procedimentos de 
avaliação da conformidade;

perspetiva de todas as utilizações
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, regras de 
conceção (nomeadamente, a proteção dos 
dados desde a conceção), símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, procedimentos e métodos de 
produção em qualquer fase do ciclo de vida 
do produto ou serviço e procedimentos de 
avaliação da conformidade;

Or. en

Alteração 993
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Anexo VIII – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) no caso dos contratos 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 na 
perspetiva de todas as utilizações
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, adequação para utilização, 
segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos a nível de garantia de 
qualidade, terminologia, símbolos, ensaios 
e métodos de ensaio, embalagem, 

b) no caso dos contratos 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 na 
perspetiva de todas as utilizações
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, adequação para utilização, 
segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos a nível de garantia de 
qualidade, terminologia, símbolos, ensaios 
e métodos de ensaio, embalagem, 
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marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, bem como os processos e 
métodos de produção, em qualquer fase do 
ciclo de vida das obras. Estas 
características incluem ainda as regras 
relacionadas com a conceção e os custos, 
as condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como os métodos e 
técnicas de construção e todas as outras 
condições técnicas que a entidade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, no que 
respeita às obras acabadas e aos materiais 
ou elementos que integram essas obras;

marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, bem como os processos e 
métodos de produção, em qualquer fase do 
ciclo de vida das obras. Estas 
características incluem ainda as regras 
relacionadas com a conceção
(nomeadamente, a proteção dos dados 
desde a conceção) e os custos, as 
condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como os métodos e 
técnicas de construção e todas as outras 
condições técnicas que a entidade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, no que 
respeita às obras acabadas e aos materiais
ou elementos que integram essas obras;

Or. en

Alteração 994
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

– Convenção n.º 155 sobre a segurança e 
a saúde no trabalho,

Or. en

Alteração 995
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

– Convenção n.º 1 sobre a duração do 
trabalho (indústria),

Or. en
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Alteração 996
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

– Convenção n.º 131 sobre fixação do 
salário mínimo

Or. en

Alteração 997
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

– Convenção n.º 102 relativa à 
segurança social (regras mínimas).

Or. en

Alteração 998
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Anexo XVII

Texto da Comissão Alteração

Anexo XVII Este anexo é suprimido.

Or. fr

Alteração 999
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Anexo XVII 

Texto da Comissão Alteração

Anexo XVIII Este anexo é suprimido.

Or. fr

Alteração 1000
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Anexo XVII 

Texto da Comissão

Código CPV Designação dos serviços

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

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 Designação dos serviços
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; 
de 85000000-9 a 85323000-9
(exceto 85321000-5 e 85322000-2); 

Serviços de saúde e serviços sociais
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98133100-5 e 98200000-5
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

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

Transportes marítimos e fluviais

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 à 95140000-
5

Serviços de colocação e fornecimento de 
pessoal

de 74600000-5 a 74620000-1 Serviços de investigação e de segurança, 
com exceção dos serviços de veículos 
blindados

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

Serviços de caráter recreativo, cultural e 
desportivo

Or. en

Alteração 1001
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Anexo XVII – tabela – linha 7–A (nova)
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Texto da Comissão Alteração

– Serviços jurídicos

Or. en

Justificação

Directive 2004/17/CE makes a distinction between so called “A services” (Annex XVII A), 
subject to the full procedures of the Directives, and “B-services” (Annex XVII B), subject to 
the provisions on technical specifications and transmission of a notice of the results of the 
award procedure. The intention of the EU legislator was to exempt from the full application 
of the Directive some specific service contracts which have limited cross-border dimension, 
including the procurement of legal services.The Commission's proposal removes the 
distinction between "A services" and "B services" applying full regime to all "B services" 
(with the exception of contracts for social services and other specific services); thus the full 
procurement regime will apply to legal services. However, this change is unnecessary and 
takes no account of the specific nature of the profession of lawyers. Indeed, legal services, 
having a nature of personal choice (intuitu personae), are not eligible to be assigned on the 
base of the full application of the procurement regime. In addition, they are provided in a 
legal environment that varies considerably from one Member State to another so that the 
demand of such services is inevitably limited to operators having specific competences in the 
relevant national law.

Alteração 1002
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

79112000-2 Serviços de representação
79100000-5 Serviços jurídicos
79110000-8 Serviços de assessoria e 
representação jurídicas
79111000-5 Serviços de assessoria 
jurídica
79112100-3 Serviços de representação
79120000-1 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor e patentes
79121000-8 Serviços de consultoria em 
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matéria de direitos de autor
79121100-9 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor de software
79130000-4 Serviços de certificação e 
documentação legal
79131000-1 Serviços de documentação
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.

Alteração 1003
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Anexo 17-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração

Anexo XVII-A
Anexo XVII-A - parte A

Serviços referidos no artigo 1.º
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(1), incluindo os 
serviços de veículos 
blindados e os serviços 
de mensagens, com 
exceção do transporte do 
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 

73 (exceto 7321) De 60410000-5 a 60424120-3 (exceto 
60411000-2, 60421000-5), e 
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passageiros e de 
mercadorias, com 
exceção do transporte de 
correio

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 
serviços conexos

84 De 50310000-1 a 50324200-4, de 
72000000-5 a 72920000-5 (exceto 
72318000-7 e de 72700000-7 a 
72720000-3) e 9342410-4 Serviços de 
investigação e desenvolvimento (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 serviços conexos

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; 
serviços técnicos de 
ensaio e de análise

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

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 

88442 De 79800000-2 a 79824000-6 de 
79970000-6 a 79980000-7 
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forma continuada
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) Com exceção dos serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18.
(2) Com exceção dos serviços de transporte ferroviário abrangidos pela categoria 18.
(3) 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. Estão também excluídos os serviços que consistam 
na aquisição ou locação, sejam quais forem as respetivas modalidades financeiras, de 
terrenos, edifícios existentes ou outros bens imóveis, ou os 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 para que esta os utilize no 
exercício da sua própria atividade, desde que a prestação do serviço seja totalmente 
remunerada pela entidade adjudicante.

(5) Com exclusão dos serviços de arbitragem e conciliação.

Anexo XVII-A – parte B
Serviços referidos no artigo 12.º, alínea c), e no artigo 84.º

Categoria
s

Designação dos serviços Números de 
referência CPC

Números de referência CPV

17 Serviços de hotelaria e 
restauração

64 De 55100000-1 a 55524000-9, e de 
98340000-8 a -898341100-6 

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 (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 
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24 Serviços de educação e 
formação profissional

92 de 80100000-5 a 80660000-8 (exceto 
80533000-9, 80533100-0, 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

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) Exceto contratos de trabalho.

Or. fr

Alteração 1004
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de regulamento
Anexo XVII-A (novo)

Texto da Comissão

Alteração
Anexo XVII-A

Anexo XVII-A - parte A

Serviços referidos no artigo 14.º-A
Categorias Designação dos 

serviços
Números 

de 
referência 
CPC (1)

Números de referência 
CPV

1 Serviços de 
manutenção e de 
reparação

6112, 
6122, 633,
886

de 50100000-6 a 
50884000-5 (exceto 
para 50310000-1 a 
50324200-4 e 
50116510-9, 50190000-
3, 50229000-6, 
50243000-0), e de 
51000000-9 a 
51900000-1 
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2 Serviços de transporte 
terrestre (2), incluindo 
serviços de veículos 
blindados e serviços 
postais, exceto 
transporte de correio

712 
(exceto 71
235),
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 de passageiros e 
carga, exceto transporte 
de 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 terrestre (3) 
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 de banca e 
investimentos

ex 81, 812, 
814

de 66100000-1 a 
66720000-3 

7 Serviços informáticos e 
serviços conexos 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, 73220000-0) 

9 Serviços de 
contabilidade, auditoria 
e escrituração 862

de 79210000-9 a 
79223000-3 
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10 Serviços de estudos de 
mercado e sondagens 
de opinião pública 864

de 79300000-7 a 
79330000-6, e 
79342310-9, 79342311-
6 

11 Serviços de 
consultadoria em 
gestão (6) e serviços 
conexos

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 integrada; 
serviços de 
planeamento urbano e 
de engenharia 
paisagística; serviços 
conexos de consultoria 
científica e técnica; 
serviços de ensaios e de 
análise técnicos

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

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 
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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.

Anexo XVII-A – parte B

Serviços referidos no artigo 14.º-A
Categorias Designação dos 

serviços
Números 

de 
referência 
CPC (1)

Números de referência 
CPV

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 
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 

873 
(exceto 

de 79700000-1 a 
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segurança, com 
exceção dos serviços de 
veículos blindados

87304) 79723000-8 

24  Serviços de educação e 
formação profissional

92 de 80100000-5 a 
80660000-8 (exceto 
80533000-9, 80533100-
0, 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

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

Or. en


