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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A existência de práticas transparentes e credíveis no domínio dos contratos públicos 
desempenha um papel particularmente importante na eficiência da despesa pública, bem como 
no impacto do investimento público sobre a economia, em especial sobre o crescimento 
sustentável e a inovação.

O regime dos contratos públicos é muito complexo por natureza, nomeadamente para as 
pequenas autoridades locais e as PME, sendo, por conseguinte, necessário um acesso mais 
alargado a informações e aconselhamento esclarecedores no que diz respeito às regras da UE 
relativas aos contratos públicos destinadas às autoridades adjudicantes, em particular a nível 
regional, local e das PME. O objetivo de um maior desenvolvimento da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos deve ser o de tornar os procedimentos de adjudicação, 
simultaneamente, mais simples, menos dispendiosos e mais favoráveis às PME e ao 
investimento.

A Comissão e os Estados-Membros são, em grande medida, corresponsáveis pela garantia da 
formação e da consulta necessárias para informar e auxiliar as autoridades regionais e locais, 
bem como as PME, envolvendo igualmente outros círculos interessados, de modo a garantir 
uma efetiva participação informada no sistema de contratos públicos, reduzindo, assim, a 
ocorrência de erros e irregularidades, e ainda pelo desenvolvimento das necessárias 
competências junto das entidades adjudicantes das autoridades locais e regionais no domínio 
dos contratos públicos.

De facto, as PME apresentam imenso potencial para a criação de emprego, o crescimento e a 
inovação e, por isso, a fim de tirar o máximo proveito do potencial económico e de inovação 
das PME no âmbito dos procedimentos de adjudicação de contratos, estas devem ser 
incentivadas a participar nos procedimentos de adjudicação de contratos organizados pelas 
autoridades locais e regionais.

Conforme a relatora, com o apoio da Comissão do Desenvolvimento Regional, salientou no 
seu parecer sobre a modernização dos contratos públicos, estes não se devem pautar pelo 
princípio do «preço mais baixo», mas devem ter em conta a proposta economicamente mais 
vantajosa e sustentável, incluindo o cálculo dos custos do ciclo de vida. Esta regra deve 
continuar a ser reforçada.

Importa, no entanto, esclarecer que a eficácia e a eficiência de quaisquer regras adotadas a 
nível europeu no âmbito dos contratos públicos dependem de uma transposição sólida e tão 
simplificada quanto possível dessas mesmas regras para as legislações dos Estados-Membros.
Os Estados-Membros, com a ajuda e a supervisão da Comissão, devem, por conseguinte, 
assegurar que a fragmentação das regras na União Europeia seja evitada e que a simplificação 
dos regimes não seja prejudicada devido à natureza extremamente complexa e pormenorizada 
das regras objeto das propostas de diretivas.

É essencial a clarificação do ponto de vista jurídico e prático das diretivas, com vista a evitar 
que se repitam, no futuro, falhas na aplicação das regras relativas aos contratos públicos.
Neste contexto, a relatora espera que sejam finalmente colmatadas e devidamente tidas em 
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conta no quadro da interpretação e aplicação das futuras regras de adjudicação de contratos 
públicos as falhas graves no cumprimento das regras de adjudicação de contratos públicos, 
repetidamente identificadas pelo Tribunal de Contas Europeu, na execução de projetos ao 
abrigo do FEDER e do Fundo de Coesão e que se devem, sobretudo, à complexidade dos 
procedimentos de adjudicação de contratos públicos, à falta de coerência entre estas regras e 
aquelas em que assenta a utilização dos Fundos Estruturais e do Fundo de Coesão e à 
incorreta transposição da legislação da UE para a legislação nacional de cada 
Estado-Membro.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Desenvolvimento Regional insta a Comissão do Mercado Interno e da 
Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para garantir a abertura à concorrência 
dos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, é necessário adotar disposições 
relativamente à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos acima de determinado valor. Essa 
coordenação é necessária para garantir o 
efeito dos princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, em 
especial, a livre circulação de mercadorias, 
a liberdade de estabelecimento e a 
liberdade de prestação de serviços, bem 
como os princípios derivados como a 
igualdade de tratamento, a não-
discriminação, o reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência. Tendo 
em conta a natureza dos setores afetados 
por essa coordenação, esta última deve, 
embora salvaguardando a aplicação desses 
princípios, criar um quadro para práticas 
comerciais leais e permitir a máxima 
flexibilidade.

(2) Para garantir a abertura à concorrência 
dos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, é necessário adotar disposições 
relativamente à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos acima de determinado valor. Essa 
coordenação é necessária para garantir o 
efeito dos princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, em 
especial, a livre circulação de mercadorias, 
a liberdade de estabelecimento e a 
liberdade de prestação de serviços, bem 
como os princípios derivados como a 
igualdade de tratamento, a não-
discriminação, o reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência. Tendo 
em conta a natureza dos setores afetados 
por essa coordenação, esta última deve, 
embora salvaguardando a aplicação desses 
princípios, criar um quadro para práticas 
comerciais leais e permitir a máxima 
flexibilidade a todos os níveis do 
procedimento de adjudicação dos 
contratos públicos, favorecendo em 
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particular as pequenas e médias 
empresas. As regras de adjudicação de 
contratos públicos têm de respeitar a 
distribuição de competências conforme o 
artigo 14.º do TFUE e o Protocolo n.º 26. 
A aplicação destas regras não deve 
interferir com a liberdade das autoridades 
públicas para decidirem como preferem 
executar as suas missões de serviço 
público.

Justificação

Adaptação às novas disposições do Tratado de Lisboa.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, 
simplificando e promovendo, em 
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médias empresas na contratação pública e 
permitindo que as entidades adjudicantes 
utilizem melhor os contratos públicos para 
apoiar objetivos sociais comuns. É 
igualmente necessário clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir uma 
melhor segurança jurídica e incorporar 
alguns aspetos da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

particular, o acesso das pequenas e médias 
empresas aos procedimentos de 
adjudicação em matéria de contratação 
pública e permitindo que as entidades 
adjudicantes utilizem melhor os contratos 
públicos para apoiar objetivos sociais 
comuns, sem prejuízo da sua autonomia 
de decisão relativamente ao que adjudicar 
e adquirir. É igualmente necessário 
clarificar noções e conceitos básicos, de 
modo a garantir a transparência, a 
equidade e uma melhor segurança jurídica 
e incorporar alguns aspetos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Justificação

A autonomia de decisão das entidades adjudicantes relativamente à aquisição não deve 
sofrer interferências.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 
estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, pode conduzir a violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União e a graves distorções da 
concorrência. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos devem ser 
obrigados a apresentar uma declaração de 
compromisso de honra em como não 
participam em tais atividades ilícitas, 
devendo ser excluídos se esta declaração se 
revelar falsa.

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 
estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, pode conduzir a violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União e a graves distorções da 
concorrência. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos devem ser 
obrigados a apresentar uma declaração de 
compromisso de honra em como não 
participam em tais atividades ilícitas, 
devendo ser excluídos, se esta declaração 
se revelar falsa, quer dos procedimentos de 
adjudicação correspondentes quer dos 
procedimentos de adjudicação futuros no 
território da União Europeia.
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Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a eco-inovação e a 
inovação social, são impulsionadores 
fundamentais do crescimento futuro e 
foram colocadas no centro da Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. As 
entidades públicas devem fazer a melhor 
utilização estratégica dos contratos 
públicos para fomentar a inovação. A 
aquisição de bens e serviços inovadores 
desempenha um papel fundamental na 
melhoria da eficiência e da qualidade dos 
serviços públicos dando simultaneamente 
resposta aos grandes desafios sociais. 
Contribui para alcançar a melhor relação 
qualidade/preço, bem como para maiores 
benefícios económicos, ambientais e 
sociais no que respeita ao surgimento de 
novas ideias, à sua tradução em produtos e 
serviços inovadores e, consequentemente, à 
promoção de um crescimento económico 
sustentável. A presente diretiva deverá 
contribuir para facilitar a celebração de 
contratos públicos no domínio da inovação 
e ajudar os Estados-Membros a cumprirem 
os objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deverá prever-se um processo 
de adjudicação específico, que permita às 
entidades adjudicantes instituírem uma 
parceria a longo prazo neste domínio, 
tendo em vista o desenvolvimento e a 
subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados. A parceria deve ser estruturada 
de forma a proporcionar a «procura do 
mercado» necessária, incentivando ao 
desenvolvimento de uma solução 

(25) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a eco-inovação e a 
inovação social, são impulsionadores 
fundamentais do crescimento futuro e 
foram colocadas no centro da Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. As 
entidades públicas devem fazer a melhor 
utilização estratégica dos contratos 
públicos para fomentar a investigação e a
inovação, em particular a nível regional e 
local. A aquisição de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes 
desafios sociais. Contribui para alcançar a 
melhor relação qualidade/preço, bem como 
para maiores benefícios económicos, 
ambientais e sociais no que respeita ao 
surgimento de novas ideias, à sua tradução 
em produtos e serviços inovadores e, 
consequentemente, à promoção de um 
crescimento económico sustentável. A 
presente diretiva deverá contribuir para 
facilitar a celebração de contratos públicos 
no domínio da inovação e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deverá prever-se um processo 
de adjudicação específico, que permita às 
entidades adjudicantes instituírem uma 
parceria a longo prazo neste domínio, 
tendo em vista o desenvolvimento e a 
subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados. A parceria deve ser estruturada 
de forma a proporcionar a «procura do 
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inovadora sem excluir outros produtos do 
mercado.

mercado» necessária, incentivando ao 
desenvolvimento de uma solução 
inovadora sem excluir outros produtos do 
mercado.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
processos de adjudicação, devendo tornar-
se os meios normais de comunicação e de 
intercâmbio de informações nos processos 
de contratação. 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.

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação, em particular, podem 
simplificar grandemente a publicação dos 
contratos e aumentar a eficiência e a 
transparência dos processos de 
adjudicação, reduzindo a complexidade 
regulamentar geradora de dificuldades,
devendo tornar-se os meios normais de 
comunicação e de intercâmbio de 
informações nos processos de contratação. 
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.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os mercados dos contratos públicos (28) Os mercados dos contratos públicos 
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da União têm vindo a registar uma forte 
tendência para a agregação da procura 
pelos adquirentes públicos, a fim de obter 
economias de escala, incluindo a redução 
dos preços e dos custos das transações, e de 
melhorar e profissionalizar a gestão da 
contratação pública. É possível cumprir 
este objetivo concentrando as aquisições 
em função quer do número de entidades 
adjudicantes envolvidas, quer do volume e 
do valor dos contratos ao longo do tempo. 
Contudo, a agregação e a centralização das 
aquisições devem ser atentamente 
acompanhadas para evitar a concentração 
excessiva do poder de compra e as 
situações de conluio, assim como para 
preservar a transparência e a concorrência, 
bem como as oportunidades de acesso ao 
mercado para as pequenas e médias 
empresas.

da União têm vindo a registar uma forte 
tendência para a agregação da procura 
pelos adquirentes públicos, a fim de obter 
economias de escala, incluindo a redução 
dos preços e dos custos das transações, e de 
melhorar e profissionalizar a gestão da 
contratação pública. É possível cumprir 
este objetivo concentrando as aquisições 
em função quer do número de entidades 
adjudicantes envolvidas, quer do volume e 
do valor dos contratos ao longo do tempo. 
Contudo, a agregação e a centralização das 
aquisições devem ser atentamente 
acompanhadas para evitar a concentração 
excessiva do poder de compra e as 
situações de conluio, assim como para 
preservar a transparência e a concorrência, 
bem como para reforçar as oportunidades 
de acesso ao mercado para as pequenas e 
médias empresas, encorajando uma maior 
flexibilidade e elasticidade no âmbito dos 
procedimentos de adjudicação em matéria 
de contratação pública.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A adjudicação conjunta de contratos 
por entidades adjudicantes de diferentes 
Estados-Membros enfrenta atualmente 
dificuldades jurídicas específicas, 
sobretudo no que se refere aos conflitos 
entre legislações nacionais. Embora a 
Diretiva 2004/17/CE tenha implicitamente 
permitido a adjudicação conjunta de 
contratos públicos transfronteiras, na 
prática, vários sistemas jurídicos nacionais 
tornaram-nos, de forma explícita ou 
implícita, juridicamente incertos ou 
impossíveis. As entidades adjudicantes de 
diversos Estados-Membros podem estar 
interessadas em cooperar e adjudicar 
conjuntamente os seus contratos para 

(34) A adjudicação conjunta de contratos 
por entidades adjudicantes de diferentes 
Estados-Membros enfrenta atualmente 
dificuldades jurídicas específicas, 
sobretudo no que se refere aos conflitos 
entre legislações nacionais. Embora a 
Diretiva 2004/17/CE tenha implicitamente 
permitido a adjudicação conjunta de 
contratos públicos transfronteiras, na 
prática, vários sistemas jurídicos nacionais 
tornaram-nos, de forma explícita ou
implícita, juridicamente incertos ou 
impossíveis. As entidades adjudicantes de 
diversos Estados-Membros podem estar 
interessadas em cooperar e adjudicar 
conjuntamente os seus contratos para 
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retirar o máximo benefício do potencial do 
mercado interno em termos de economias 
de escala e de partilha de riscos e 
benefícios, nomeadamente para projetos 
inovadores que impliquem um nível de 
risco superior ao que pode ser 
razoavelmente suportado por uma única 
entidade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em matéria 
de adjudicação conjunta de contratos 
públicos transfronteiras que determinem a 
adoção de legislação para facilitar a 
cooperação entre entidades adjudicantes 
em todo o mercado único. As entidades 
adjudicantes dos diferentes Estados-
Membros podem ainda criar pessoas 
jurídicas comuns ao abrigo do direito 
nacional ou da União. Estes tipos de 
contratos de adjudicação conjunta devem 
ser objeto de regras específicas.

retirar o máximo benefício do potencial do 
mercado interno em termos de economias 
de escala e de partilha de riscos e 
benefícios, nomeadamente para projetos 
inovadores que impliquem um nível de 
risco superior ao que pode ser 
razoavelmente suportado por uma única 
entidade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em matéria 
de adjudicação conjunta de contratos 
públicos transfronteiras que determinem a 
adoção de legislação para facilitar a 
cooperação entre entidades adjudicantes 
em todo o mercado único. As entidades 
adjudicantes dos diferentes Estados-
Membros podem ainda criar pessoas 
jurídicas comuns ao abrigo do direito 
nacional ou da União. Estes tipos de 
contratos de adjudicação conjunta devem 
ser objeto de regras específicas. Do mesmo 
modo, no caso da adjudicação de 
contratos públicos transfronteiras, é 
essencial esclarecer os aspetos relativos 
aos direitos de propriedade intelectual.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, 
produtos e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, assegurando que as entidades 
possam exigir obras, produtos e serviços 
de elevada qualidade perfeitamente 
adaptados às suas necessidades, desde que 
estejam relacionados com o objeto do 
contrato. Consequentemente, as entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
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mais vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

«proposta mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais»,
respeitando o princípio do custo-eficácia e 
o da qualidade adequada.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
decidam adjudicar o contrato ao 
proponente que apresentou a proposta 
economicamente mais vantajosa, deverão 
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço. A determinação 
desses critérios depende do objeto do 
contrato, na medida em que estes devem 
permitir avaliar o nível de desempenho de 
cada proposta em relação ao objeto do 
contrato, tal como definido nas 
especificações técnicas, bem como estimar 
a relação qualidade/preço de cada proposta. 
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
adjudiquem o contrato ao proponente que 
apresentou a proposta economicamente 
mais vantajosa, deverão definir os critérios 
de adjudicação que usarão para avaliar as 
propostas com vista a identificar a que 
apresenta a melhor relação 
qualidade/preço. A determinação desses 
critérios depende do objeto do contrato, na 
medida em que estes devem permitir 
avaliar o nível de desempenho de cada 
proposta em relação ao objeto do contrato, 
tal como definido nas especificações 
técnicas, bem como estimar a relação 
qualidade/preço de cada proposta. Os 
critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 

(57) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não promovem nem 
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forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que gera custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central nacional 
para tratar das questões relativas aos 
contratos públicos, mas as funções que 
lhes são confiadas variam 
consideravelmente de um Estado-Membro 
para o outro. A existência de mecanismos 
de acompanhamento e de controlo mais 
claros, mais coerentes e com maior 
autoridade aumentaria o conhecimento 
sobre o funcionamento das regras em 
matéria de contratação pública e a 
segurança jurídica para as empresas e as 
entidades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos de deteção e de resolução 
rápida de problemas, nomeadamente no 
que respeita aos projetos cofinanciados 
pela União, bem como de identificação de 
deficiências estruturais. É particularmente 
necessário coordenar estes mecanismos 
para assegurar a aplicação, o controlo e o 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

acompanham de forma coerente e 
sistemática a aplicação e o funcionamento 
das regras em matéria de contratação 
pública. Este facto tem um impacto 
negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que gera custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central nacional 
para tratar das questões relativas às 
compras públicas, mas as missões que lhes 
são confiadas variam consideravelmente de 
um Estado-Membro para o outro. A 
existência de mecanismos de informação,
de acompanhamento e de controlo mais 
claros, mais coerentes e com maior 
autoridade aumentaria o conhecimento 
sobre o funcionamento das regras em 
matéria de contratação pública e a 
segurança jurídica para as empresas e as 
entidades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos de prevenção, de deteção e de 
resolução rápida de problemas, em 
particular no caso de projetos 
cofinanciados pela União, bem como de 
identificação de deficiências estruturais. É 
essencial coordenar estes mecanismos para 
assegurar a aplicação, o controlo e o 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos seus resultados 
em toda a União.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Nem todas as entidades adjudicantes 
disporão a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado 

(59) Nem todas as entidades adjudicantes, 
e em particular as autoridades locais, 
disporão a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
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seria um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e de 
controlo. Por um lado, é possível alcançar 
este objetivo através de instrumentos de 
partilha de conhecimentos (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às entidades 
adjudicantes, por outro, as empresas, 
nomeadamente as PME, beneficiariam 
dessa assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em processos de 
contratação de natureza transfronteiras.

contexto, um apoio profissional adequado 
constitui um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e de 
controlo. Por um lado, é possível alcançar 
este objetivo através de instrumentos de 
partilha de conhecimentos (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às entidades 
adjudicantes, por outro, as empresas, e, em 
particular, as PME, beneficiariam dessa 
assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em processos de 
contratação de natureza transfronteiras.

Justificação

É particularmente importante reforçar o papel das PME no domínio dos contratos públicos.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Existem já estruturas ou mecanismos 
de acompanhamento, fiscalização e apoio a 
nível nacional que podem, naturalmente, 
ser utilizados para assegurar o 
acompanhamento, a execução e o controlo 
dos contratos públicos e prestar o apoio 
necessário às entidades adjudicantes e aos 
operadores económicos.

(60) Existem já estruturas ou mecanismos 
de acompanhamento, fiscalização e apoio a 
nível nacional que podem, naturalmente, 
ser utilizados para assegurar o 
acompanhamento, a execução e o controlo 
dos contratos públicos e prestar o apoio 
necessário, em todas as fases do processo 
de adjudicação de contratos públicos, às 
entidades adjudicantes, em particular às 
autoridades regionais e locais, e aos 
operadores económicos, em particular às 
pequenas e médias empresas.

Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 61-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-A) A forma como a presente diretiva é 
transposta é de primordial importância 
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para os esforços de simplificação, bem 
como para garantir uma abordagem 
uniforme em relação à interpretação e 
aplicação das regras da UE em matéria de 
contratos públicos, contribuindo, assim, 
para a segurança jurídica necessária, 
exigida pelas autoridades adjudicantes, 
designadamente a nível subcentral, e 
pelas PME. A Comissão e os Estados-
Membros devem, por conseguinte, 
garantir que a transposição da presente 
diretiva seja efetuada tendo igualmente 
em conta o impacto significativo da 
legislação nacional em matéria de 
contratos públicos no processo de acesso 
aos fundos da União Europeia. Por isso, é 
de extrema importância que os Estados-
Membros evitem, tanto quanto possível, 
qualquer fragmentação na interpretação e 
aplicação, contribuindo também, 
simultaneamente, para a simplificação a 
nível nacional.

Justificação

É necessário garantir que a transposição não prejudique os esforços que visam a 
simplificação e a harmonização, a fim de evitar a fragmentação das regras em toda a União, 
o que poderia ter consequências principalmente para as PME e as autoridades adjudicantes 
mais pequenas, a nível regional e local.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 61-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(61-B) A Comissão deve incentivar os 
Estados-Membros a realizarem 
regularmente ações de formação, 
consultas e campanhas de sensibilização 
direcionadas para as autoridades 
regionais e locais e as PME, e a 
associarem igualmente outras partes 
interessadas, de modo a garantir uma 
participação informada no sistema de 
contratação pública, reduzir a ocorrência 
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de erros e desenvolver as necessárias 
competências das entidades adjudicantes 
das autoridades locais e regionais, com 
vista à implementação de contratos 
inovadores.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para o efeito, um organismo 
que opera em condições normais de 
mercado, tem fins lucrativos e assume os 
prejuízos resultantes do exercício da sua 
atividade não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial;

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial;

Justificação

Remete-se para a definição atual que consta do artigo 2.º, n.º 1, alínea a), da 
Diretiva 2004/17/CE, a qual está aprovada e evitará a insegurança jurídica.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O valor dos limiares é ajustado, 
anualmente, de acordo com as alterações 
no Índice harmonizado de Preços no 
Consumidor do Espaço Económico
Europeu.

Justificação

Um valor fixo dos limiares não reflete as constantes alterações no poder de compra real. A 
medida adequada seria associar e ajustar os limiares de acordo com um índice já bem 



PE492.648v02-00 16/40 AD\915062PT.doc

PT

implantado.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 12.º, 
alíneas a) e b), correspondem aos limiares 
estabelecidos no Acordo sobre Contratos 
Públicos e, se necessário, procede à 
respetiva adaptação.

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 12.º, 
alíneas a) e b), correspondem aos limiares 
estabelecidos no Acordo sobre Contratos 
Públicos e, se necessário, e após consulta 
dos Estados-Membros sobre a aplicação 
dos limiares a determinados setores e 
tipos de contratos, procede à respetiva 
adaptação.

Justificação

Os Estados-Membros devem ser consultados antes da adaptação dos limiares em 
determinados setores e tipos de contratos.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) contratos de arbitragem e conciliação; (b) contratos de arbitragem e conciliação, 
incluindo serviços de resolução de litígios;

Justificação

Os «serviços de resolução de litígios» são serviços específicos de conciliação relacionados 
com a utilização das condições contratuais internacionais FIDIC para trabalhos de 
construção e engenharia, adotadas pelo Banco Mundial.

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

base em direitos exclusivos
A presente diretiva não é aplicável aos 
contratos de serviços adjudicados a uma 
entidade que seja, ela própria, uma 
autoridade adjudicante na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ou uma associação de 
autoridades adjudicantes com base num 
direito exclusivo de que estas beneficiem 
em virtude da legislação em vigor, das 
disposições regulamentares ou 
administrativas publicadas, desde que 
essas disposições sejam compatíveis com o 
Tratado.

Justificação

Reintrodução do artigo 25.º da atual Diretiva 2004/17/CE. Este artigo é importante para as
operações de serviços de interesse económico geral, excluindo contratos públicos de serviço 
baseados num direito exclusivo salvaguardado pelas disposições do direito público, 
regulamentares ou administrativas, compatíveis com o Tratado. O TJE aplicou esta
disposição no processo C-360/96.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 90% das atividades da 
pessoa coletiva em causa são realizadas 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

(b) as atividades da pessoa coletiva em 
causa são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante ou relativamente à 
prestação de serviços de interesse geral;

Justificação

A prestação de serviços de interesse geral (SIG) não tem fins lucrativos, destinando-se, pelo 
contrário, à satisfação das necessidades dos cidadãos. Por conseguinte, as atividades no 
domínio dos SIG devem ser tidas em consideração.
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à 
entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual o contrato público é adjudicado.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à(s) 
entidade(s) que a controla(m), ou a outra 
pessoa coletiva controlada pela mesma 
autoridade adjudicante, desde que não haja 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual o contrato público é adjudicado.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) pelo menos 90 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

(b) pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva que são objeto do contrato
são realizadas para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;

(a) os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes, ao passo que as 
autoridades adjudicantes podem nomear 
apenas representantes mútuos;
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Justificação

A nomeação de representantes mútuos constitui uma prática comum. Não há razão para 
proibir esta eficiente modalidade de colaboração acordada mutuamente.

Alteração 24

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes
participantes com vista ao exercício 
conjunto das respetivas missões de serviço 
público e envolver direitos e obrigações 
mútuos das partes;

(a) o objetivo da parceria reside na 
realização de uma missão de serviço 
público atribuída a todas as autoridades
públicas participantes, ou na realização de 
uma missão auxiliar necessária à 
realização da missão de serviço público 
atribuída a todas as autoridades públicas;

Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o acordo apenas é regido por 
considerações de interesse público;

Suprimido

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) as autoridades adjudicantes
participantes não exercem no mercado livre 
atividades relevantes no contexto do 
acordo num valor superior a 10% do seu 
volume de negócios relativo a essas
atividades;

(c) as autoridades públicas participantes 
não exercem no mercado livre atividades 
num valor superior a 20 % do seu volume 
de negócios relativo a atividades sujeitas 
ao contrato;
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Justificação

Este esclarecimento é necessário a fim de não criar litígios jurídicos.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir uma 
participação privada, de que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir uma 
participação privada, de que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, exceto se a 
participação privada for imposto por lei 
no momento da contratação inicial.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 29 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios de adjudicação Finalidade e princípios de adjudicação

Justificação

Alguns Estados-Membros indicaram que deve ser incluída uma referência à finalidade da 
diretiva.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A finalidade da presente diretiva é a 
salvaguarda da eficiência na utilização 
dos fundos públicos, a promoção de uma 
prática de contratação pública de elevada 
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qualidade, o reforço da concorrência e do 
funcionamento dos mercados de contratos 
públicos, bem como a garantia de 
igualdade de oportunidades para as 
empresas e outros fornecedores na 
adjudicação de contratos de 
fornecimentos, serviços e obras públicas 
no âmbito de um processo de concurso 
competitivo.

Justificação

Alguns Estados-Membros indicaram que deve ser incluída uma referência à finalidade da 
diretiva.

Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem 
estabelecer condições específicas para a 
execução do contrato por um agrupamento, 
desde que essas condições sejam 
justificadas por razões objetivas e 
proporcionadas. Tais condições podem 
obrigar o agrupamento a assumir uma 
determinada forma jurídica depois de lhe 
ter sido adjudicado o contrato, na medida 
em que tal alteração seja necessária para a 
boa execução do mesmo.

As entidades adjudicantes podem 
estabelecer condições específicas para a 
execução do contrato por um agrupamento, 
desde que essas condições sejam 
justificadas por razões objetivas e 
proporcionadas. Tais condições podem 
obrigar o agrupamento a assumir uma 
determinada forma jurídica depois de lhe 
ter sido adjudicado o contrato, se e na 
medida em que tal alteração seja 
estritamente necessária para a boa 
execução do mesmo.

Justificação

Este requisito deve ser limitado tanto quanto possível, a fim de evitar encargos 
desnecessários para as empresas e especialmente para as PME.
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Alteração 31

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos a oficinas 
protegidas e a operadores económicos 
cujo objetivo principal seja a integração 
social e profissional de trabalhadores com 
deficiência ou desfavorecidos, ou reservar 
a execução desses contratos para o âmbito 
de programas de emprego protegido, desde 
que mais de 30% dos trabalhadores dessas 
oficinas e desses operadores económicos
ou afetos a esses programas sejam 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos.

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de
adjudicação de contratos a:

a) oficinas protegidas, ou reservar a 
execução desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que a maioria dos trabalhadores em causa 
sejam pessoas portadoras de deficiência 
que, pela natureza ou gravidade da 
deficiência, não possam desempenhar 
funções em condições normais ou 
encontrar facilmente emprego no 
mercado normal;
b) empresas ou programas sociais cujo 
objetivo principal seja a integração social 
e profissional dos trabalhadores 
desfavorecidos, desde que mais de 30 % 
dos trabalhadores dessas empresas ou 
afetos a esses programas sejam 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos. O termo «pessoas 
desfavorecidas» inclui, entre outros, 
desempregados, pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, pessoas em risco de 
exclusão, membros de grupos vulneráveis 
e membros de minorias desfavorecidas.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
classificadas como confidenciais que lhe 
tenham sido transmitidas pelos operadores 
económicos, incluindo, entre outros, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga quaisquer
informações classificadas como 
confidenciais, quer lhe tenham sido 
transmitidas pelos operadores económicos, 
quer não, incluindo, entre outros, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas, exceto 
no caso de ser absolutamente necessário 
para efeitos da presente diretiva ou da 
legislação nacional aplicável.

Justificação

Para as empresas, e especialmente para as PME, é importante que não seja divulgada 
qualquer informação, salvo justificação em contrário.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para receção de propostas 
é de 40 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

O prazo mínimo para receção de propostas 
é de 52 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.
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Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 37 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se não for possível chegar a acordo sobre o 
prazo para receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 
10 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Se não for possível chegar a acordo sobre o 
prazo para receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 
20 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para a receção dos O prazo mínimo para a receção dos 
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pedidos de participação deve, como regra 
geral, ser fixado em pelo menos 30 dias a 
contar da data de envio do anúncio de 
concurso ou, caso seja usado um anúncio 
periódico indicativo como meio de abertura 
de concurso, do convite à confirmação do 
interesse, não podendo nunca ser inferior a 
15 dias.

pedidos de participação deve, como regra 
geral, ser fixado em pelo menos 37 dias a 
contar da data de envio do anúncio de 
concurso ou, caso seja usado um anúncio 
periódico indicativo como meio de abertura 
de concurso, do convite à confirmação do 
interesse, não podendo nunca ser inferior a 
15 dias.

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Se não for possível chegar a acordo sobre o 
prazo para receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 
10 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Se não for possível chegar a acordo sobre o 
prazo para receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a 
20 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Justificação

Na prática, os novos prazos são demasiado curtos, em particular para as PME, o que pode 
condicionar a concorrência.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do n.º 1, alínea g), do 
presente artigo, o projeto de base deve 
indicar a extensão das eventuais obras ou 
serviços complementares e as condições 
ao abrigo das quais serão adjudicadas. A 
possibilidade de recurso a este 
procedimento deve ser indicada aquando 

Suprimido
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da abertura do concurso para o primeiro 
projeto, devendo o custo total previsto das 
obras ou dos serviços subsequentes ser 
tomado em consideração pelas entidades 
adjudicantes para efeitos da aplicação dos 
artigos 12.º e 13.º.

Justificação

As possíveis obras ou serviços complementares ao projeto de base são indicados através do 
instrumento relacionado com as «Opções». Por conseguinte, é desnecessária uma declaração 
adicional.

Alteração 39

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O período de vigência de um acordo-
quadro não deve ser superior a quatro 
anos, salvo em casos excecionais 
devidamente justificados, nomeadamente 
pelo objeto do mesmo acordo-quadro.

Um acordo-quadro não deve ultrapassar o 
período de vigência previsto nas 
disposições nacionais de cada Estado-
Membro. O período de vigência de um 
acordo-quadro relativo à manutenção 
baseia-se no ciclo de vida da obra ou do 
fornecimento.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas, apenas para 
serviços e produtos normalizados. Os 
contratos de serviços e os contratos de 
empreitada de obras que tenham por 
objeto propriedade intelectual, como a 
conceção de uma obra, não podem ser 
objeto de leilões eletrónicos.
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Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Na ausência de um acordo que determine a 
legislação em matéria de contratos públicos 
aplicável, aplicam-se as seguintes regras 
para determinar a legislação nacional que 
rege a adjudicação do contrato:

Na ausência de um acordo que determine a 
legislação em matéria de contratos públicos 
aplicável ao abrigo do n.º 3, aplicam-se as 
seguintes regras para determinar a 
legislação nacional que rege a adjudicação 
do contrato:

Justificação

À semelhança do disposto no n.º 6, deve ser igualmente especificada a situação de ausência 
de acordo, à qual se aplica o presente número.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação e a fixação de prazos 
adequados para a receção das propostas. O 
candidato ou proponente em causa só deve 
ser excluído do processo se não existirem
outras formas de garantir o cumprimento 
do dever de observância do princípio da 
igualdade de tratamento.

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação e a fixação de prazos 
adequados para a receção das propostas. O 
candidato ou proponente em causa só deve 
ser excluído do processo se a autoridade 
adjudicante provar que não existem outras 
formas de garantir o cumprimento do dever 
de observância do princípio da igualdade 
de tratamento.

Justificação

To the legitimate mean of allowing companies that are involved with regards to a decision of 
exclusion founded on the risk of competition distortion, to be heard; the last subparagraph of 
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point 2 reverses the burden of proof so that it falls on the company in question. Indeed in 
order to challenge a decision to exclude, the company must "prove" that its participation does 
not distort competition. In the absence of relevant proof, the decision to exclude will then be 
legitimised. In fact, it is up to the contracting authority, upon its intention to announce the 
exclusion of a company, to supply proof that the participation of such company would distort 
competition. The company in question should be able to challenge such a decision, provided 
that the inverted proof, that its participation would not distort competition, cannot fall under 
its responsibility.

Alteração 43

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, especificam se é exigida a 
transmissão de direitos de propriedade 
intelectual.

Além disso, especificam se é exigida a 
transmissão de direitos de propriedade 
intelectual e, em caso afirmativo, 
especificam igualmente as condições de 
remuneração para a aquisição desses 
direitos.

Justificação

Promoting the innovation of companies relies on the confidence of the operators towards the 
internal market, and in particular when it comes to protecting their property rights. In order 
to ensure a perfect coherence between the European regulation ensuring the protection of 
intellectual property rights, such as the Directive 2004/48/EC of 29 April 2009 on measures 
and procedures on the reinforcement of intellectual property rights and the " public 
procurement" directives, it is important to underline that the acquisition of intellectual 
property rights must be based on the remuneration of the right holder.

Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes podem dar a 
conhecer as suas intenções no que respeita 
a previsões de contratos mediante a 
publicação de um anúncio periódico 
indicativo o mais rapidamente possível 
após o início do exercício orçamental. 

1. As entidades adjudicantes dão a 
conhecer as suas intenções no que respeita 
a previsões de contratos mediante a 
publicação de um anúncio periódico 
indicativo o mais rapidamente possível 
após o início do exercício orçamental. 
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Estes anúncios devem ser acompanhados 
das informações previstas na secção I, 
parte A, do anexo VI. São publicados pela 
Comissão ou pelas entidades adjudicantes 
no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Se o anúncio for publicado pelas 
entidades adjudicantes no perfil de 
adquirente, enviam um anúncio de pré-
informação da publicação do anúncio 
periódico indicativo num perfil de 
adquirente, nos termos do anexo IX, ponto 
3.

Estes anúncios devem ser acompanhados 
das informações previstas na secção I, 
parte A, do anexo VI. São publicados pela 
Comissão ou pelas entidades adjudicantes 
no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Se o anúncio for publicado pelas 
entidades adjudicantes no perfil de 
adquirente, enviam um anúncio de pré-
informação da publicação do anúncio 
periódico indicativo num perfil de 
adquirente, nos termos do anexo IX, ponto 
3.

Justificação

A publicação dos anúncios de pré-informação deve ser obrigatória, em nome da 
transparência e da prestação de informações completas às empresas, em particular às PME, 
concedendo-lhes tempo suficiente para elaborarem as propostas com a devida antecedência.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se a 
proposta não cumprir as obrigações 
estabelecidas na legislação, na 
regulamentação ou noutras disposições 
vinculativas da União ou nacionais nos 
domínios social, laboral ou ambiental ou 
nas convenções coletivas aplicáveis no 
local onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV e desde que estejam 
relacionadas com o objeto do contrato.

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as entidades adjudicantes se devem basear 
para a adjudicação dos contratos são os 
seguintes:

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as entidades adjudicantes se devem basear 
para a adjudicação dos contratos são:

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, os 
critérios em que as entidades adjudicantes 
se devem basear para a adjudicação dos 
contratos são os seguintes:

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, os 
critérios em que as autoridades
adjudicantes se devem basear para a 
adjudicação dos contratos públicos são:

(a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

(a) a proposta mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais;

(b) o preço mais baixo. (b) o preço mais baixo.

De um modo geral, o critério referido na 
alínea a) deve ter primado sobre o critério 
referido na alínea b).

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, a conceção 
para todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador;

(a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, a conceção 
para todos os utilizadores, as
características ambientais e sociais, que 
contribuem para o crescimento 



AD\915062PT.doc 31/40 PE492.648v02-00

PT

sustentável e o emprego, e o caráter 
inovador;

Justificação

No espírito da Estratégia Europa 2020, devem ser incluídos critérios sociais mais eficazes 
para contribuir mais eficazmente para o crescimento sustentável.

Alteração 49

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que a adjudicação de determinados tipos de 
contratos se baseie na proposta 
economicamente mais vantajosa a que se 
refere o n.º 1, alínea a), e o n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que a adjudicação de determinados tipos de 
contratos se baseie na proposta 
economicamente mais vantajosa e no 
princípio custo-eficácia e da qualidade 
adequada, de acordo com as modalidades 
definidas nos n.ºs 1 e 2.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos casos previstos no n.º 1, alínea a), a 
entidade adjudicante especifica a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

Nos casos previstos no n.º 1, a entidade 
adjudicante especifica a ponderação 
relativa que atribui a cada um dos critérios 
escolhidos para determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa.

Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

(b) às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 

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

para o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras;

Justificação

Nova redação do texto da atual diretiva.

Alteração 52

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 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 ex post e devem prever 
regulamentação que permita à autoridade 
adjudicante assumir, se necessário, o 
estatuto de signatário do adjudicatário 
sem a obrigação de um novo concurso, a 
fim de garantir a segurança jurídica. As 
disposições relativas a esse modo de 
pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Justificação

Se necessário (por exemplo, no caso de um adjudicatário principal em situação de 
insolvência), a autoridade adjudicante deve poder pôr termo ao mandato sem se perder a 
segurança jurídica. Por conseguinte, as disposições nacionais devem possibilitar a adoção 
do estatuto de signatário e a renegociação dos termos controversos dos contratos. Além 
disso, o direito de oposição a pagamentos indevidos ao adjudicatário só deve ser permitido 
após o cumprimento do contrato. Caso contrário os subcontratantes poderão acabar por 
bloquear o concurso.
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Alteração 53

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, 
de transferência de capitais ou bens, de 
insolvência ou com base em cláusulas 
contratuais, 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.

Justificação

É perfeitamente legítimo que a autoridade adjudicante, sob o controlo do Tribunal, se 
oponha à substituição do parceiro contratual, atendendo ao facto de que a nova parte 
contratante poderá não apresentar as mesmas garantias financeiras e de competência que o 
parceiro a substituir para a adequada execução do contrato (em condições idênticas) em 
curso.

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 83 – 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, sem prejuízo do direito 
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de compensação do parceiro contratual.

Justificação

A menção a «condições estabelecidas pela legislação nacional» não é suficiente para superar 
a ausência do princípio de compensação no caso de rescisão do contrato antes do fim 
previsto, sem dolo contratual. O princípio de compensação deve ainda constar por escrito na 
legislação comunitária, a fim de assegurar a sua eficácia em todos os Estados-Membros.

Alteração 55

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 o 
acesso universal, a qualidade, 
continuidade, acessibilidade e preços 
abordáveis, disponibilidade, segurança 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.

Justificação

Estas características dos SIG são essenciais e devem estar asseguradas tanto quanto possível 
neste contexto.

Alteração 56

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Fornecer aconselhamento jurídico às 
entidades adjudicantes sobre a 
interpretação das regras e dos princípios de 

(b) Fornecer aconselhamento jurídico geral 
e específico, bem como orientação prática
às entidades adjudicantes sobre a 
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adjudicação de contratos públicos e sobre a 
sua aplicação em casos específicos;

interpretação e a aplicação das regras e dos 
princípios de adjudicação de contratos 
públicos;

Justificação

Enquanto órgão especializado e central, o órgão independente deve ser responsável pela 
prestação de aconselhamento jurídico e de orientações práticas, em termos gerais e em casos 
específicos, às autoridades adjudicantes, quer sobre a interpretação, quer sobre a aplicação 
das regras e dos princípios de adjudicação de contratos públicos.

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Estabelecer e aplicar 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 ou quaisquer irregularidades no 
domínio dos contratos públicos;

Justificação

Para um maior reforço da regularidade dos procedimentos organizados pelas autoridades 
adjudicantes com um fim pedagógico, é importante incluir aqui todos os tipos de 
irregularidades, independentemente da sua gravidade.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes conservam todas 
as informações adequadas relativas aos 
contrato, 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:

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

Justificação

A elaboração de relatórios por escrito em conformidade com o disposto no artigo 85.º deve 
apenas ser necessária para «contratos públicos acima dos limiares». A elaboração de 
relatórios no caso de «contratos públicos abaixo dos limiares» conduziria a inúmeros 
processos burocráticos. Esse ónus tem de ser proporcional aos valores monetários em causa.

Alteração 59

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 ao organismo 
nacional de fiscalização as informações 
necessárias.

Justificação

Não faz muito sentido tornar obrigatória a elaboração de relatórios desta natureza se a sua 
finalidade não estiver relacionada com a apresentação obrigatória dos respetivos resultados.

Alteração 60

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 
jurídica e económica 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 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídica e económica 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. A 
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este respeito, interessa dar particular 
atenção e apoio acrescido às autoridades 
locais, e particularmente às pequenas 
coletividades territoriais.

Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos aos contratos 
públicos, em especial as PME, e facilitar a 
correta compreensão das disposições da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem oferecer a possibilidade de obter a 
assistência adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso às 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos aos contratos 
públicos, em especial as PME, e facilitar a 
correta compreensão das disposições da 
presente diretiva, a Comissão e os Estados-
Membros devem oferecer a possibilidade 
de obter a informação e a assistência 
adequadas e atempadas, nomeadamente 
por via eletrónica ou através do recurso às 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.

Justificação

A Comissão deve igualmente participar neste esforço, tendo em conta a natureza altamente 
técnica dos textos. Além disso, é essencial que as PME possam obter as informações 
necessárias em tempo oportuno.

Alteração 62

Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os anúncios referidos nos artigos 
61.º, 62.º, 63.º e 64.º devem incluir as 
informações relativas ao organismo ou 
aos organismos a que se refere o n.º 4 do 
presente artigo.

Justificação

Deve existir informação generalizada e facilmente acessível sobre os organismos que 
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prestam assistência às autoridades adjudicantes e às empresas.

Alteração 63

Proposta de diretiva
Artigo 97 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
cooperar, com a assistência da Comissão, 
na orientação das autoridades 
adjudicantes no que se refere à 
apreciação da existência ou não de um 
interesse além-fronteiras em 
determinados casos, nomeadamente a fim 
de aumentar a eficiência das despesas na 
execução de programas financiados pelos 
instrumentos da política de coesão ou 
outros instrumentos da UE.

Justificação

Tal situação está em consonância com o parecer da Comissão do Desenvolvimento Regional 
sobre a modernização da política dos contratos públicos e, em especial, com os n.ºs 7 e 15 do 
parecer em causa.

Alteração 64

Proposta de diretiva
Anexo XVII-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

– Os seguintes serviços jurídicos:
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 das 
partes interessadas
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79120000-1 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor e patentes
79121000-8 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor
79121100-9 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

Justificação

Só se justifica um tratamento específico dos serviços na medida em que se aplique a todos os 
serviços do mesmo tipo.
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