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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os contratos públicos desempenham um papel fundamental na realização dos objetivos da 
estratégia Europa 2020 para o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo. A proposta da 
Comissão Europeia de uma nova diretiva relativa aos contratos públicos deve conduzir à 
modernização da legislação europeia neste domínio. Proporciona uma oportunidade de 
simplificar os procedimentos atuais, reforçar a sua transparência e ter em devida conta a 
importância dos aspetos relacionados com a eficiência energética na aquisição de bens e 
serviços.

As alterações propostas pelo relator encorajam a ampla utilização de meios eletrónicos de 
informação e comunicação ao longo das diferentes fases dos contratos públicos, desde o 
concurso até ao acompanhamento da execução do contrato. O recurso às tecnologias de 
informação deve conduzir a uma redução dos custos e a um aumento da participação das 
pequenas e médias empresas (PME). Para evitar o efeito contrário, causado por insuficientes 
conhecimentos no domínio das tecnologias de informação, os Estados-Membros são instados 
a proporcionar oportunidades para a realização das formações requeridas, a fim de que sejam 
adquiridas as capacidades necessárias para a participação nos procedimentos de contratação 
pública eletrónica.

O relator propõe reforçar a fase de acompanhamento da execução do contrato e criar a 
oportunidade de prever sanções futuras contra o adjudicatário em caso de grave 
incumprimento do contrato. O acompanhamento do desempenho e a oportunidade de prever 
sanções pode melhorar de forma significativa a cultura no domínio dos contratos públicos e 
assegurar uma utilização o mais eficiente possível das finanças públicas.

Uma vez que os encargos financeiros com os procedimentos de contratação pública foram 
identificados como sendo um grave obstáculo no que respeita ao acesso das PME aos 
concursos públicos, o relator propõe que a Comissão realize um inventário a nível da União 
de todas as despesas relacionadas com os contratos públicos, já que a identificação clara 
dessas despesas permitiria examinar as que são excessivamente pesadas. Além disso, os 
Estados-Membros são instados a estabelecer procedimentos de recurso objetivos, eficientes e 
a baixo custo, visando permitir um amplo acesso aos concursos públicos. Tendo estes aspetos 
em conta, o relator defende a utilização das autoridades competentes em matéria de 
contratação pública que existem em vez de se criarem novos organismos de fiscalização. 

Por último, mas não menos importante, coloca-se uma tónica especial nos contratos públicos 
ecológicos e na necessidade de integrar critérios de avaliação para bens e serviços adquiridos 
por concurso público. Por conseguinte, os critérios de seleção devem integrar a relação 
custo-eficácia na análise de todo o ciclo da vida, que tem em devida conta o desempenho em 
termos de eficiência energética de determinados bens e serviços, ao longo do respetivo ciclo 
da vida.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 



PA\896600PT.doc PE486.034v01-00

PT

seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. Salvo disposição 
em contrário na legislação do 
Estado-Membro em causa, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva, nas diferentes situações 
em que um procedimento de concurso 
público ou restrito sem negociação não 
seja passível de gerar resultados 
satisfatórios na ótica da contratação 
pública. Esse procedimento deverá ser 
acompanhado de salvaguardas adequadas 
que garantam a observância dos princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência.  Esta medida proporcionará 
mais margem de manobra às autoridades 
adjudicantes para adquirir obras, produtos 
e serviços perfeitamente adaptados às suas 
necessidades específicas. Ao mesmo 
tempo, deverá aumentar também o 
comércio transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. As autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva. Esse procedimento 
deverá ser acompanhado de salvaguardas 
adequadas que garantam a observância dos 
princípios da igualdade de tratamento e da 
transparência. Esta medida proporcionará 
mais margem de manobra às autoridades 
adjudicantes para adquirir obras, produtos 
e serviços perfeitamente adaptados às suas 
necessidades específicas. Ao mesmo 
tempo, deverá aumentar também o 
comércio transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Or. en
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Justificação

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final), and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of the contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
procedimentos de adjudicação, devendo 
tornar-se os meios normais de 
comunicação e intercâmbio de informações 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo. Por conseguinte, devem ser 
previstas disposições para reduzir os prazos 
mínimos em caso de utilização de meios 
eletrónicos, na condição, porém, de os 
mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Por outro lado, 
a utilização de meios eletrónicos de 
informação e comunicação com 
funcionalidades adequadas permitirá às 
autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento.

(19) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
procedimentos de adjudicação, devendo 
tornar-se os meios normais de 
comunicação e intercâmbio de informações 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo. Por conseguinte, devem ser 
previstas disposições para reduzir os prazos 
mínimos em caso de utilização de meios 
eletrónicos, na condição, porém, de os 
mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Além disso, se 
dispuserem de meios eletrónicos de 
informação e de comunicação com as 
funcionalidades adequadas, as entidades 
adjudicantes poderão evitar, detetar e 
corrigir os erros que ocorrem durante os 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos públicos, bem como durante a 
fase de execução.

Or. en
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Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) A eficiência energética é um dos 
principais aspetos da iniciativa 
emblemática "Uma Europa eficiente em 
termos de recursos" enunciada na 
estratégia Europa 2020. Para assegurar 
um elevado nível de eficiência energética 
no domínio dos contratos públicos, os 
Estados-Membros garantem a aquisição 
de produtos, sistemas, serviços e edifícios, 
e de equipamento nomeadamente no 
domínio das tecnologias de informação, 
que tenham um elevado desempenho em 
termos de eficiência energética, tendo em 
conta a relação custo-benefício numa 
análise ao longo de todo o ciclo de vida. 

Or. en

Justificação

Referência à versão adotada da Diretiva relativa à eficiência energética pela ITRE 
(ITRE/7/06352).

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) A fim de tornar os contratos 
públicos - mesmo sendo inferiores aos 
limiares da União - tão acessíveis quanto 
possível às PME, os Estados-Membros 
podem introduzir outras medidas em 
matéria de contratos públicos. 

Or. en
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Justificação

Mais de metade dos contratos públicos na UE não está abrangida pelo âmbito desta Diretiva, 
o que confere aos Estados-Membros um papel importante no fomento da participação das 
PME. Os contratos públicos a nível nacional representam uma oportunidade melhor, uma vez 
que a dimensão desses contratos se adequa melhor às PME.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) A participação nos procedimentos 
de contratação pública representa um 
encargo financeiro substancial para 
muitos operadores económicos. A fim de 
apoiar a participação das PME, os 
encargos financeiros nas fases de 
adjudicação, execução e recurso devem 
ser substancialmente reduzidos.

Or. en

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 32-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-B) A Comissão deve preparar e 
publicar um inventário, à escala da 
União, de todas as despesas relacionadas 
com o procedimento de contratação 
pública, centrando-se nas despesas 
relativas a vias de recurso e em outros 
custos relativos a soluções jurídicas.

Or. en
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades adjudicantes e 
quaisquer outras partes envolvidas 
asseguram a proteção das informações 
confidenciais e tomam medidas para 
impedir qualquer má utilização das 
referidas informações.

Or. en

Alteração 8

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Ao elaborar as normas técnicas dos 
sistemas de contratação eletrónica nos 
termos do artigo 19.º, a Comissão deve 
trabalhar em estreita colaboração com a 
Agência Europeia para a Segurança das 
Redes e da Informação (ENISA) para 
assegurar as mais elevadas normas de 
confidencialidade.

Or. en

Alteração 9

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O meio de comunicação escolhido 
deverá estar geralmente disponível e não 
poderá limitar o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 

2. O meio de comunicação escolhido 
deverá estar geralmente disponível e não 
poderá limitar o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
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adjudicação. adjudicação.
Em todas as comunicações, trocas e 
armazenamento de informações, as 
autoridades adjudicantes devem garantir 
que a integridade dos dados e a 
confidencialidade das propostas e dos 
pedidos de participação sejam preservadas. 
As autoridades adjudicantes só tomam 
conhecimento do conteúdo das propostas e 
dos pedidos de participação depois de 
expirado o prazo previsto para a sua 
apresentação.

Em todas as comunicações, trocas e 
armazenamento de informações, as 
autoridades adjudicantes devem garantir 
que a integridade dos dados e a 
confidencialidade das propostas e dos 
pedidos de participação, bem como das 
informações referidas no artigo 18.º,
sejam preservadas. As autoridades 
adjudicantes só tomam conhecimento do 
conteúdo das propostas e dos pedidos de 
participação depois de expirado o prazo 
previsto para a sua apresentação.

Or. en

Alteração 10

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Os Estados-Membros proporcionam 
oportunidades, em devido tempo, de 
aquisição de conhecimentos e 
capacidades necessárias para concluir os 
procedimentos de contratação pública
eletrónica.

Esta obrigação não é aplicável nos casos 
em que a utilização de meios eletrónicos 
exija instrumentos especializados ou 
formatos de ficheiros que não estão 
geralmente disponíveis em todos os 
Estados Membros, na aceção do n.º 3. As 

Esta obrigação não é aplicável nos casos 
em que a utilização de meios eletrónicos 
exija instrumentos especializados ou 
formatos de ficheiros que não estão 
geralmente disponíveis em todos os 
Estados Membros, na aceção do n.º 3. As 
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autoridades adjudicantes que utilizem 
outros meios de comunicação para a 
apresentação de propostas devem 
demonstrar na documentação relativa ao 
concurso que a utilização de meios 
eletrónicos, devido à natureza particular da 
informação a trocar com os operadores 
económicos, exige instrumentos 
especializados ou formatos de ficheiros que 
não estão geralmente disponíveis em todos 
os Estados Membros

autoridades adjudicantes que utilizem 
outros meios de comunicação para a 
apresentação de propostas devem 
demonstrar na documentação relativa ao 
concurso que a utilização de meios 
eletrónicos, devido à natureza particular da 
informação a trocar com os operadores 
económicos, exige instrumentos 
especializados ou formatos de ficheiros que 
não estão geralmente disponíveis em todos 
os Estados Membros

Considera-se que as autoridades 
adjudicantes têm razões legítimas para não 
solicitar a utilização de meios eletrónicos 
de comunicação no procedimento de 
apresentação das propostas nos seguintes 
casos:

Considera-se que as autoridades 
adjudicantes têm razões legítimas para não 
solicitar a utilização de meios eletrónicos 
de comunicação no procedimento de 
apresentação das propostas nos seguintes 
casos:

(a) A descrição das especificações técnicas, 
devido à natureza especializada do 
concurso, não pode ser fornecida utilizando 
formatos de ficheiro geralmente suportados 
por aplicações de uso corrente;

(a) A descrição das especificações técnicas, 
devido à natureza especializada do 
concurso, não pode ser fornecida utilizando 
formatos de ficheiro geralmente suportados 
por aplicações de uso corrente;

(b) As aplicações que suportam formatos 
de ficheiro adequados para a descrição das 
especificações técnicas estão sujeitas a um 
regime de licenciamento de propriedade e 
não podem ser disponibilizadas para 
descarregamento ou utilização remota pela 
autoridade adjudicante;

(b) As aplicações que suportam formatos 
de ficheiro adequados para a descrição das 
especificações técnicas estão sujeitas a um 
regime de licenciamento de propriedade e 
não podem ser disponibilizadas para 
descarregamento ou utilização remota pela 
autoridade adjudicante;

(c) As aplicações que suportam formatos 
de ficheiro adequados para a descrição das 
especificações técnicas utilizam formatos 
de ficheiro que não são suportados por 
qualquer outra aplicação de código aberto 
ou que possa ser descarregada.

(c) As aplicações que suportam formatos 
de ficheiro adequados para a descrição das 
especificações técnicas utilizam formatos 
de ficheiro que não são suportados por 
qualquer outra aplicação de código aberto 
ou que possa ser descarregada.

Or. en
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na adjudicação dos seus contratos 
públicos, as autoridades adjudicantes 
aplicam os procedimentos nacionais 
adaptados em conformidade com a 
presente Diretiva, desde que, sem prejuízo 
do disposto no artigo 30.º, tenha sido 
publicado um anúncio de concurso nos 
termos da mesma.

1. Na adjudicação dos seus contratos 
públicos, as autoridades adjudicantes 
aplicam os procedimentos nacionais 
adaptados em conformidade com a 
presente Diretiva, desde que, sem prejuízo 
do disposto no artigo 30.º, tenha sido 
publicado um anúncio de concurso nos 
termos da mesma.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades adjudicantes possam aplicar 
procedimentos de concurso público ou 
limitado, de acordo com o disposto na 
presente Diretiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades adjudicantes possam aplicar 
procedimentos de concurso público ou 
limitado, de acordo com o disposto na 
presente Diretiva.

Os Estados-Membros podem prever que as 
autoridades adjudicantes possam aplicar a 
figura das parcerias para a inovação de 
acordo com o disposto na presente 
Diretiva.

Os Estados-Membros podem prever que as 
autoridades adjudicantes possam aplicar a 
figura das parcerias para a inovação de 
acordo com o disposto na presente 
Diretiva.

Podem ainda prever a possibilidade de as 
autoridades adjudicantes utilizarem um 
procedimento concorrencial com 
negociação ou um diálogo concorrencial 
nos seguintes casos:

Podem ainda prever a possibilidade de as 
autoridades adjudicantes utilizarem um 
procedimento concorrencial com 
negociação ou um diálogo concorrencial 
desde que garantam a igualdade de 
oportunidades e impeçam a distorção da 
concorrência.

(a) No que respeita às empreitadas de 
obras, quando o contrato tiver por objeto 
a conceção e execução conjuntas de 
trabalhos na aceção do artigo 2.º, n.º 8, ou 
quando a negociação for necessária para 
definir a estrutura jurídica ou financeira 
do projeto;
(b) No que respeita às empreitadas de 
obras públicas, para trabalhos 
exclusivamente executados para fins de 
investigação ou de inovação, ensaio e 
desenvolvimento, e não com vista a obter 
rentabilidade ou a recuperar despesas de 
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investigação e desenvolvimento;
(c) No que respeita aos serviços e 
fornecimentos, quando as especificações 
técnicas não puderem ser definidas com 
precisão suficiente por referência a 
qualquer uma das normas, à 
homologação técnica europeia, a 
especificações técnicas comuns ou a 
referências técnicas na aceção dos pontos 
2 a 5 do anexo VIII;
(d) Se forem apresentadas propostas 
incorretas ou inaceitáveis na aceção do 
artigo 30.º, n. 2, alínea a), em resposta a 
um procedimento de concurso ou de 
concurso limitado;
(e) Se circunstâncias específicas 
relacionadas com a natureza ou 
complexidade das obras, fornecimentos 
ou serviços ou com os riscos associados 
aos mesmos, fizerem com que o contrato 
não possa ser adjudicado sem negociação 
prévia.
Os Estados-Membros podem decidir não 
transpor para a sua legislação nacional os 
procedimentos de concurso com 
negociação, de diálogo concorrencial e de 
parceria para a inovação.

Or. en

Justificação

In reference to the Green Paper on the modernisation of EU public procurement policy 
(COM(2011) 15 final) and the European Parliament's report on modernisation of public 
procurement (2011/2048(INI)), negotiated procedures should be used without limitation in 
order to achieve the contract which is best suited to the specific needs of contracting 
authority, as well as to achieve the best value for money. In order to achieve the highest 
possible level of transparency, adequate guarantees to counter market distortion - as a result 
of the application of this procedure - need to be elaborated.
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Alteração 12

Proposta de diretiva
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos de empreitada de 
obras, dos contratos de serviços e de 
operações de montagem e instalação no 
quadro de um contrato de fornecimento, as 
autoridades adjudicantes podem exigir que 
determinadas tarefas críticas sejam 
executadas pelo próprio proponente ou, se 
a proposta for apresentada por um 
agrupamento de operadores económicos na 
aceção do artigo 6.º, por um participante no 
agrupamento.

2. No caso dos contratos de empreitada de 
obras, dos contratos de serviços e de 
operações de montagem e instalação no 
quadro de um contrato de fornecimento, as 
autoridades adjudicantes podem exigir que 
determinadas tarefas críticas - essenciais 
para a realização atempada nos termos 
dos critérios de qualidade definidos no 
contrato - sejam executadas pelo próprio 
proponente ou, se a proposta for 
apresentada por um agrupamento de 
operadores económicos na aceção do artigo 
6.º, por um participante no agrupamento.

Or. en

Alteração 13

Proposta de diretiva
Artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-A
As autoridades adjudicantes introduzem 
práticas de acompanhamento adequado 
do desempenho e de garantia de 
qualidade relacionadas com a execução 
do contrato, e indicam as referidas 
práticas no convite à apresentação de 
propostas. Para aumentar a eficiência e a 
transparência do acompanhamento da 
execução do contrato, a contratação 
eletrónica permite estas práticas de 
acompanhamento.

Or. en
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Justificação

A ausência de acompanhamento da execução do contrato pode resultar em situações que 
precisam de ser resolvidas posteriormente. Para se poder identificar o cumprimento ou o 
incumprimento da execução dos contratos tão cedo quanto possível, o desempenho e a 
execução dos contratos devem ser acompanhados. Este aspeto assegura a utilização mais 
eficiente das finanças públicas. A contratação eletrónica pode ser utilizada para prevenir, 
detetar e corrigir erros também na fase de execução.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 70-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-B
O contrato prevê um procedimento claro 
em caso de incumprimento relacionado 
com o desempenho e a execução do 
contrato.

Or. en

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 70-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-C
Para permitir que o maior número 
possível de intervenientes no mercado 
participe nos contratos públicos, os 
Estados-Membros asseguram 
procedimentos de recurso objetivos, 
eficientes e a baixo custo. 

Or. en
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Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 70-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-D
Em caso de infração grave ou de 
incumprimento pelo adjudicatário, a 
autoridade adjudicante pode introduzir 
sanções contra o adjudicatário para 
prevenir o incumprimento ou infrações 
graves relacionados com futuros 
contratos. 

Or. en

Justificação

A oportunidade de introduzir sanções futuras contra adjudicatários que estejam em situação 
de infração grave ou de incumprimento pode melhor de forma significativa a cultura da 
contratação e assegurar a utilização mais eficiente das finanças públicas.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Título III – Capítulo I-A (novo) – artigo 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO I-A
Contratos públicos ecológicos

Artigo 76.º-A
Quando os organismos públicos adquirem 
produtos, sistemas, serviços e edifícios, os
Estados-Membros garantem a aquisição 
de produtos, sistemas, serviços e edifícios, 
e de equipamento, nomeadamente no 
domínio das tecnologias de informação, 
que tenham um elevado desempenho em 
termos de eficiência energética, como 
disposto no Anexo III da Diretiva relativa 
à eficiência energética, tendo em conta a 
relação custo-benefício numa análise ao 
longo de todo o ciclo de vida, como 
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previsto no artigo 67.º. Para produtos não 
abrangidos pelo Anexo III da Diretiva 
relativa à eficiência energética, os 
organismos públicos procuram ter em 
conta a eficiência energética nas suas 
aquisições.
Os Estados-Membros estabelecem regras 
para aplicar as disposições previstas no 
primeiro parágrafo e no Anexo III da 
Diretiva relativa à eficiência energética 
aos organismos públicos que adquiram 
produtos, sistemas ou serviços em regime 
de locação ou de arrendamento, exceto 
em relação a contratos não renováveis de 
curto prazo.
Os Estados-Membros asseguram que nos 
processos de adjudicação de contratos de 
serviços, os organismos públicos avaliam 
a possibilidade de celebração de contratos 
de desempenho energético de longo prazo, 
tal como referido no artigo 14.º, alínea b), 
da Diretiva relativa à eficiência 
energética.
Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º da 
Diretiva relativa à eficiência energética, a 
eficiência energética agregada é 
prioritária em relação à eficiência 
energética de uma aquisição individual, 
tendo em conta a adequação técnica e a 
utilização pretendida, na aquisição ou no 
arrendamento de um conjunto ou grupo 
de produtos, sistemas, serviços ou 
edifícios.

Or. en

Justificação

Referência à versão adotada da Diretiva relativa à eficiência energética pela ITRE 
(ITRE/7/06352).
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Alteração 18

Proposta de diretiva
Título III – Capítulo I-A (novo) – artigo 76-B (novo) 

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º-B
A autoridade adjudicante deve dispor de 
vastos conhecimentos para concluir todo 
o procedimento de contratação pública 
ecológica. Os Estados-Membros 
proporcionam oportunidades, em devido 
tempo, de aquisição de conhecimentos e 
capacidades necessários à conclusão de 
procedimentos de contratação pública 
ecológica.

Or. en

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros nomeiam um único 
organismo independente responsável pela
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação. Todas as autoridades 
adjudicantes estão sujeitas a essa 
fiscalização.

Os Estados-Membros asseguram a 
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução. Todas as autoridades 
adjudicantes estão sujeitas a essa 
fiscalização.

Or. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.
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Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 84 - n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. As autoridades competentes são 
responsáveis pelas seguintes funções:

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

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

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

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

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

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

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

(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;

(e) Chamar a atenção das instituições 
nacionais competentes, incluindo as 
autoridades de auditoria, para violações 
específicas detetadas e para problemas 
sistémicos;

(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 

(f) Analisar queixas de cidadãos e 
empresas sobre a aplicação das regras de 
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adjudicação de contratos públicos em casos 
específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, que 
serão obrigadas a tê-la em conta nas suas 
decisões ou, nos casos em que a análise 
não seja seguida, a explicar as razões para 
tal;

adjudicação de contratos públicos em casos 
específicos e transmitir a análise às 
autoridades adjudicantes competentes, que 
serão obrigadas a tê-la em conta nas suas 
decisões ou, nos casos em que a análise 
não seja seguida, a explicar as razões para 
tal;

(g) Acompanhar as decisões tomadas pelos 
tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia com 
base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de adjudicação 
de contratos públicos da União quando 
estiverem em causa contratos direta ou 
indiretamente financiados pela União
Europeia.

(g) Acompanhar as decisões tomadas pelos 
tribunais e autoridades nacionais na 
sequência de uma decisão proferida pelo 
Tribunal de Justiça da União Europeia com 
base no artigo 267.º do Tratado ou de 
constatações do Tribunal de Contas 
Europeu que determinem a existência de 
violações às regras europeias de 
contratação pública relacionadas com 
projetos cofinanciados pela União; o 
organismo de fiscalização comunica ao 
Europeu de Luta Antifraude qualquer 
infração aos procedimentos de adjudicação 
de contratos públicos da União quando 
estiverem em causa contratos direta ou 
indiretamente financiados pela União 
Europeia.

As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional ou 
do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.

As funções referidas na alínea e) não 
prejudicam o exercício dos direitos de 
recurso ao abrigo da legislação nacional ou 
do sistema criado com base na 
Diretiva 89/665/CEE.

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

Os Estados Membros conferem poderes às 
autoridades competentes 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.

Or. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
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económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.

Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 84 - n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

A Comissão pode, em particular, remeter 
para o organismo de fiscalização o 
tratamento de casos individuais quando 
um contrato ainda não tiver sido 
celebrado ou ainda for possível interpor 
recurso. Pode também encarregar o 
organismo de fiscalização das atividades 
de acompanhamento necessárias para 
assegurar a aplicação das medidas a que 
os Estados-Membros se encontrem 
vinculados a fim de sanar uma violação 
das regras e dos princípios da União em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos identificada pela Comissão.
A Comissão pode exigir que o organismo 
de fiscalização analise qualquer alegada 
violação das regras de adjudicação de 
contratos públicos que afete projetos 
cofinanciados pelo orçamento da União. 
A Comissão pode confiar ao organismo de 
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fiscalização o seguimento de certos casos 
e a garantia de que as autoridades 
nacionais competentes, que serão 
obrigadas a seguir as instruções desse 
organismo, retirem as devidas ilações das 
infrações às regras da União em matéria 
de adjudicação de contratos públicos que 
afetem projetos cofinanciados pelo 
orçamento da União.

Or. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 84 - n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
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Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 84 - n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

(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.

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

Or. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 84 - 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 dos dados, o 
organismo de fiscalização garante, 
mediante pedido por escrito, um acesso 
livre, direto e completo, sem qualquer 

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

encargo, aos contratos celebrados a que se 
refere o n.º 6. O acesso a certas partes de 
um contrato pode ser recusado caso a sua 
divulgação possa obstar à aplicação da lei, 
ser contrária ao interesse público, lesar os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos, públicos ou 
privados, ou prejudicar uma concorrência 
leal entre eles.

O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a data 
do pedido.

O acesso às partes que possam ser 
divulgadas deve ser garantido num prazo 
razoável e o mais tardar 45 dias após a data 
do pedido.

Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são obrigados 
a demonstrar qualquer interesse direto ou 
indireto em relação com esse contrato em 
concreto. O destinatário da informação 
deve ser autorizado a torná-la pública.

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. en

Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 84 - n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Uma vez que o acompanhamento e a regulação dos contratos públicos já existem nos 
Estados-Membros, as autoridades responsáveis por estas funções devem fornecer 
informações, preparar um relatório anual e informar a Comissão. Numa altura de crise 
económica é importante racionalizar as tarefas administrativas e utilizar os regimes 
existentes e as finanças públicas de forma eficiente.


