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Alteração 83
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 
114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 14.º, 45.º, n.º 2, 
53.º, n.º 1, 62.º e 114.º, bem como o 
Protocolo 26,

Or. en

Alteração 84
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da não-
discriminação, do reconhecimento mútuo, 
da proporcionalidade e da transparência. 
Contudo, no que se refere aos contratos 
públicos que ultrapassem um determinado 
valor, devem ser estabelecidas disposições 
que coordenem os procedimentos nacionais 
de adjudicação de contratos públicos, a fim 
de garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência.

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios dos Tratados da União 
Europeia, designadamente os princípios da 
livre circulação de mercadorias, da 
liberdade de estabelecimento e da livre 
prestação de serviços, bem como os 
princípios deles decorrentes, como os 
princípios da igualdade de tratamento, da 
não-discriminação, do reconhecimento 
mútuo, da proporcionalidade e da 
transparência e com a distribuição de 
competências conforme consagrado no 
artigo 14.º, n.º 1, do TFUE e no 
Protocolo 26. A regulação europeia dos 
contratos públicos deve respeitar a ampla 
margem de manobra das autoridades 
públicas no cumprimento das suas 
funções de serviço público. Contudo, no 
que se refere aos contratos públicos que 
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ultrapassem um determinado valor, devem 
ser estabelecidas disposições que 
coordenem os procedimentos nacionais de 
adjudicação de contratos públicos, a fim de 
garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência.

Or. en

Alteração 85
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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 esse 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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 
de permitir que os adquirentes utilizem 

(2) 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 esse 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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de permitir à entidade 
adjudicante fazer uma melhor utilização 
dos contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável, inovação, 
inclusão social e outros objetivos sociais 
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melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

comuns, aumentando assim a eficiência 
da despesa pública, assegurando a melhor 
relação qualidade/preço, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 
de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário simplificar as diretivas e 
esclarecer noções e conceitos básicos para 
garantir uma melhor segurança jurídica e 
incorporar alguns aspetos da jurisprudência 
estabelecida do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio. A presente 
diretiva apresenta legislação sobre como 
comprar. Para alcançar estes objetivos 
comuns, as autoridades adjudicantes 
podem fixar exigências mais rigorosas ou 
que vão além da atual legislação da UE.

Or. en

Alteração 86
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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 esse 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 

(2) 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 esse 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 
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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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 
de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 
de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns, levando à 
criação de novos empregos sustentáveis. É 
igualmente necessário esclarecer noções e 
conceitos básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

Or. en

Alteração 87
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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 esse 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 

(2) 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 esse 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 
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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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública, e 
de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

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, têm de ser revistas e 
modernizadas a fim de permitir que as 
entidades adjudicantes utilizem melhor os 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável que cumpra 
os direitos sociais e laborais e outros 
objetivos sociais comuns e assim aumentar 
a eficiência da despesa pública, garantindo 
os melhores resultados possíveis em 
termos de eficácia de custos e em 
particular facilitando a participação das 
pequenas e médias empresas na 
contratação pública, e de permitir que os 
adquirentes utilizem melhor os contratos 
públicos para apoiar objetivos sociais 
comuns. É igualmente necessário
simplificar as regras da União sobre 
contratos públicos, particularmente no 
que diz respeito ao método implementado 
para atingir os objetivos de 
sustentabilidade que devem ser parte 
integrante na política de contratos 
públicos e esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

Or. en

Alteração 88
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
as exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável. 
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, assegurando simultaneamente 
a obtenção da melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e considerações 
sociais devem ser integradas na definição e 
execução das políticas e ações da União, 
em especial com o objetivo de promover 
um desenvolvimento sustentável. A 
presente Diretiva esclarece a forma como 
as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável e como podem utilizar o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
selecionar as especificações técnicas e os 
critérios de adjudicação que permitam 
uma adjudicação de contratos públicos 
socialmente sustentável, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato, bem como obter a melhor 
relação qualidade/preço para os seus 
contratos.

Or. en

Alteração 89
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, as exigências relacionadas com 
a garantia de uma proteção social 
adequada e a luta contra a exclusão social 
devem estar integradas na definição e na 
execução das políticas e ações da União, 
em particular no sentido de promover um 
nível elevado de emprego. A presente 
Diretiva determina como é que as 
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autoridades adjudicantes podem 
contribuir para a promoção de critérios 
sociais e para a melhoria dos direitos dos 
trabalhadores em conformidade com a 
jurisprudência e a regulamentação 
europeia e internacional, ao mesmo 
tempo que assegura a possibilidade de 
obter a melhor relação qualidade 
social/preço para os seus contratos.

Or. fr

Alteração 90
Riikka Manner, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural, à sensibilidade destes serviços, ao 
princípio da subsidiariedade, ao 
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margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

Protocolo 26 relativo aos serviços de 
interesse geral, ao artigo 14.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia e ao artigo 36.º da Carta dos 
Direitos Fundamentais, os 
Estados-Membros têm uma ampla margem 
de manobra para organizarem a escolha 
dos prestadores de serviços da forma que 
considerem mais adequada, o mais 
próximo possível das necessidades dos 
utilizadores e tomando em consideração 
as diferenças a nível de necessidades e 
preferências dos utilizadores, que possam 
resultar de diferentes situações 
geográficas, sociais ou culturais, e por 
forma a garantir o acesso universal, a 
continuidade e a disponibilidade dos 
serviços em todos os territórios da União. 
As regras da presente Diretiva têm em 
conta esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia, que estão elaborados de forma a 
assegurar um nível elevado de qualidade, 
continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e capacitação dos mesmos, 
a sua satisfação, inclusão social e, se 
pertinente, inovação. Os 
Estados-Membros e/ou as autoridades 
públicas continuam a ter liberdade para 
prestarem eles próprios estes serviços ou 
para organizar os serviços sociais de uma 
forma que não implique a celebração de 
contratos públicos, por exemplo através do 
simples financiamento desses serviços ou 
da concessão de licenças ou autorizações a 
todos os operadores económicos que 
cumpram as condições previamente fixadas 
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pela autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

Or. en

Alteração 91
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos aos 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos aos 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
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de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia e, em especial, critérios 
respeitantes às condições sociais e de 
emprego, à saúde, à segurança dos 
trabalhadores, à segurança social e às 
condições de trabalho. Os 
Estados-Membros e/ou as autoridades 
públicas continuam a ter liberdade para 
prestarem eles próprios estes serviços ou 
para organizar os serviços sociais de uma 
forma que não implique a celebração de 
contratos públicos, por exemplo através do 
simples financiamento desses serviços ou 
da concessão de licenças ou autorizações a 
todos os operadores económicos que 
cumpram as condições previamente fixadas 
pela autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

Or. fr

Alteração 92
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
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Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-

Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Para uma melhor 
qualidade destes serviços em contratos, 
deve ser criado um regime específico com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
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discriminação. discriminação.

Or. en

Alteração 93
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) É necessário reconhecer os 
procedimentos comprovados ao nível dos 
Estados-Membros que preveem que todos 
os prestadores de serviços sociais capazes 
de respeitar as condições estabelecidas 
previamente na legislação podem prestar 
os serviços em questão, 
independentemente da sua forma jurídica, 
desde que tenham em consideração os 
princípios da igualdade de tratamento, da 
não-discriminação e da transparência 
estabelecidos pelo direito primário;

Or. de

Alteração 94
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

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, 
dando resposta às fortes exigências 
respeitantes às condições sociais e de 
emprego, à saúde, à segurança dos 
trabalhadores, à segurança social e às 
condições de trabalho. 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. fr

Alteração 95
Milan Cabrnoch

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 

(19) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos, 
reduzir encargos administrativos, tais 
como custos de transação sobretudo para 
as PME, e aumentar a eficiência e a 
transparência dos procedimentos de 
adjudicação, devendo tornar-se os meios 
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contratos públicos. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economizar 
tempo, pelo que se deve prever uma 
redução dos prazos mínimos quando esses 
meios são utilizados, 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.

normais de comunicação e intercâmbio de 
informações nos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos. A 
utilização de meios eletrónicos também 
permite economizar tempo, pelo que se 
deve prever uma redução dos prazos 
mínimos quando esses meios são 
utilizados, 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.

Or. en

Alteração 96
Ramona Nicole Mănescu

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 economizar 
tempo, pelo que se deve prever uma 
redução dos prazos mínimos quando esses 
meios são utilizados, 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 

(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, sendo 
necessário que se tornem os meios 
normais de comunicação e intercâmbio de 
informações nos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos. A 
utilização de meios eletrónicos também 
permite economizar tempo, pelo que se 
deve prever uma redução dos prazos 
mínimos quando esses meios são 
utilizados, 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 
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funcionalidades adequadas permitirá às 
autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento.

informação e comunicação com 
funcionalidades adequadas permitirá às 
autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento.

Or. en

Alteração 97
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Os Estados-Membros devem ser 
incentivados a utilizar um sistema de 
cheques-serviço, uma nova ferramenta 
eficaz de prestar serviços públicos, sendo 
benéfico para as PME, pois é muito fácil 
participar num sistema deste género. Este 
sistema dá uma liberdade de escolha aos 
cidadãos, que podem selecionar o 
fornecedor do serviço de entre várias 
alternativas. Além disso, é igualmente 
benéfico para as autoridades, na medida 
em que é muito mais simples criar um 
sistema de cheques-serviço do que um 
concurso público tradicional.

Or. en

Alteração 98
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
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concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, de modo a lograr um nível 
suficiente de concorrência. 
Consequentemente, as especificações 
técnicas devem ser elaboradas de forma a 
evitar uma redução artificial da 
concorrência através de requisitos que 
favoreçam um operador económico 
específico ao refletirem as principais 
características dos produtos, serviços ou 
obras habitualmente disponibilizados pelo 
mesmo. A elaboração das especificações 
técnicas em termos de requisitos funcionais 
e de desempenho permite geralmente que 
este objetivo seja alcançado da melhor 
forma possível e favorece a inovação. Em 
caso de referência a uma norma europeia -
ou, na ausência desta, a uma norma 
nacional - as propostas baseadas em 
mecanismos equivalentes deverão também 
ser consideradas pelas autoridades 
adjudicantes. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
proponentes que apresentem provas 
verificadas por terceiros; todavia, também 
devem ser permitidos outros meios de 
prova adequados, como um dossiê técnico 
do fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, de modo a lograr um nível 
suficiente de concorrência. 
Consequentemente, as especificações 
técnicas devem ser elaboradas e aplicadas 
em conformidade com os princípios da 
transparência e da não-discriminação, de 
forma a evitar uma redução artificial da 
concorrência através de requisitos que 
favoreçam um operador económico 
específico ao refletirem as principais 
características dos produtos, serviços ou 
obras habitualmente disponibilizados pelo 
mesmo. A elaboração das especificações 
técnicas em termos de requisitos funcionais 
e de desempenho permite geralmente que 
este objetivo seja alcançado da melhor 
forma possível e favorece a inovação. Em 
caso de referência a uma norma europeia -
ou, na ausência desta, a uma norma 
nacional - as propostas baseadas em 
mecanismos equivalentes deverão também 
ser consideradas pelas autoridades 
adjudicantes. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
proponentes que apresentem provas 
verificadas por terceiros; todavia, também 
devem ser permitidos outros meios de 
prova adequados, como um dossiê técnico 
do fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

Or. en

Alteração 99
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Considerando 28
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Texto da Comissão Alteração

(28) As autoridades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos, 
por exemplo o rótulo ecológico europeu, 
rótulos ecológicos (pluri)nacionais ou 
qualquer outro rótulo, desde que os 
respetivos requisitos, incluindo a 
embalagem, estejam associados ao objeto 
do contrato, nomeadamente no que toca à 
descrição do produto e à sua apresentação. 
Além disso, é indispensável que estes 
requisitos sejam elaborados e adotados 
com base em critérios objetivamente 
verificáveis, através de um procedimento 
em que as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais possam participar, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à
disposição de todas as partes interessadas.

(28) As autoridades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos, 
por exemplo o rótulo ecológico europeu, 
rótulos ecológicos (pluri)nacionais ou 
qualquer outro rótulo, desde que os 
respetivos requisitos, incluindo a 
embalagem, estejam associados ao objeto 
do contrato, nomeadamente no que toca à 
descrição do produto e à sua apresentação. 
Além disso, é indispensável que estes 
requisitos sejam elaborados e adotados 
com base em critérios objetivamente 
verificáveis, através de um procedimento 
em que as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores, as 
organizações sociais e as organizações 
ambientais possam participar, e que o 
rótulo seja acessível e esteja à disposição 
de todas as partes interessadas.

Or. en

Alteração 100
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Por um lado, deve ser realçada a 
importância de dar formação aos 
colaboradores das autoridades 
adjudicantes e a operadores individuais; 
por outro, deve incluir-se nas 
especificações de contratação requisitos 
de competências e de formação como 
estratégia de longo prazo; deve ser 
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salientado, contudo, que estas ações 
devem estar relacionadas de forma 
concreta com o objeto do contrato e ser 
proporcionadas e vantajosas do ponto de 
vista económico.

Or. en

Alteração 101
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(32-A) A criação de emprego depende 
grandemente das pequenas e médias 
empresas, pois estas têm conseguido 
oferecer empregos novos e sustentáveis, 
mesmo em tempos de crise económica. Na 
medida em que as autoridades públicas 
aplicam cerca de 18 % do PIB em 
contratos públicos, o presente regime 
legislativo tem um impacto significativo 
na capacidade das PME de continuarem a 
criar novos empregos. Por conseguinte, os 
contratos públicos devem ser tornados o 
mais acessíveis possível às PME, quer 
acima ou abaixo dos limiares definidos 
pela presente Diretiva. Além das 
ferramentas específicas, que são 
concebidas para melhorar o envolvimento 
das PME no mercado dos contratos 
públicos, os Estados-Membros e as 
autoridades adjudicantes devem ser 
fortemente incentivados a criar 
estratégias de contratação pública de fácil 
utilização por parte das PME. A Comissão 
publicou o documento de trabalho 
«Código Europeu de Boas Práticas para 
facilitar o acesso das PME aos contratos 
públicos» (SEC (2008)COM 2193), que 
visa ajudar os Estados-Membros a criar 
estratégias, programas e planos de ação 
nacionais a fim de melhorar a
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participação de PME nestes mercados. 
Uma política eficiente de contratos 
públicos tem de ser coerente, pelo que as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
têm de aplicar rigorosamente as regras 
estabelecidas pela presente Diretiva e, por 
outro lado, a execução de políticas gerais 
que visam melhorar o acesso das PME a 
mercados de concursos públicos 
continuarão a ser de extrema 
importância, nomeadamente na 
perspetiva de criação de emprego;

Or. en

Alteração 102
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O 
não-pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por violações de obrigações 
ambientais ou sociais, incluindo regras 
relativas à acessibilidade para as pessoas 
com deficiência ou outras formas de falta 
grave em matéria profissional como, por 
exemplo, violações das regras da 
concorrência ou de direitos de propriedade 
intelectual.

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O 
não-pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por violações de obrigações 
ambientais ou sociais, incluindo regras 
relativas à acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, normas de saúde e 
segurança no local de trabalho ou outras 
formas de falta grave em matéria 
profissional como, por exemplo, violações 
das regras da concorrência ou de direitos 
de propriedade intelectual.
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Or. en

Alteração 103
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O não-
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por violações de obrigações 
ambientais ou sociais, incluindo regras 
relativas à acessibilidade para as pessoas 
com deficiência ou outras formas de falta 
grave em matéria profissional como, por 
exemplo, violações das regras da 
concorrência ou de direitos de propriedade 
intelectual.

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O não-
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por violações de obrigações 
ambientais, laborais ou sociais, incluindo 
regras relativas às condições de trabalho, 
às convenções coletivas e à acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou outras 
formas de falta grave em matéria 
profissional como, por exemplo, violações 
das regras da concorrência ou de direitos 
de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 104
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(36-A) As autoridades adjudicantes devem 
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ter a possibilidade de exigir que as 
medidas de melhoria da proteção social 
sejam implementadas durante a execução 
de um contrato público. Importa 
igualmente que possam exigir uma 
descrição das medidas tomadas pelo 
operador económico para assegurar um 
alto nível de proteção social, sob a forma 
de relatório ou de uma adesão voluntária 
a um rótulo social.

Or. fr

Alteração 105
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, podem 
definir normas de qualidade adequadas 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação, da
igualdade de tratamento e de uma 
aplicação imaculável das normas sociais. 
Estes critérios devem assegurar que as 
propostas sejam avaliadas em condições de 
concorrência efetiva, mesmo que as 
autoridades adjudicantes necessitem de 
obras, produtos e serviços de elevada 
qualidade que se adequem perfeitamente às 
suas necessidades, nomeadamente quando 
os critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
somado ao critério do respeito mínimo 
pelas normas sociais, nacionais, 
europeias e internacionais, tendo em 
conta que, no segundo caso, podem definir 
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normas de qualidade adequadas através das 
especificações técnicas ou das condições 
de execução dos contratos.

Or. fr

Alteração 106
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, podem 
definir normas de qualidade adequadas 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
concorrência, da transparência, da não-
discriminação, da eficiência a nível de 
custos e da igualdade de tratamento. Estes 
critérios devem assegurar que as propostas 
sejam avaliadas em condições de 
concorrência efetiva, mesmo que as 
autoridades adjudicantes necessitem de 
obras, produtos e serviços de elevada 
qualidade que se adequem perfeitamente às 
suas necessidades, nomeadamente quando 
os critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, podem 
definir normas de qualidade adequadas 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

Or. en

Alteração 107
Ramona Nicole Mănescu
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Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à 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 eles devem permitir avaliar 
o nível de desempenho de cada proposta 
em relação a esse 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 
devem conferir à autoridade 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.

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à 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 
e sustentabilidade económica e social. A 
determinação desses critérios depende do 
objeto do contrato, na medida em que eles 
devem permitir avaliar o nível de 
desempenho de cada proposta em relação a 
esse 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 devem conferir à autoridade 
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.

Or. en

Alteração 108
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às autoridades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nas 

(40) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às autoridades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nas 
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suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as 
autoridades adjudicantes podem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa 
e o preço mais baixo utilizando uma 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, desde que a metodologia 
utilizada seja definida de forma objetiva e 
não-discriminatória e permita o acesso de 
todos os interessados. Este conceito inclui 
todos os custos ao longo do ciclo de vida 
das obras, produtos ou serviços, tanto 
internos (como os que dizem respeito ao
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Devem ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
de categorias específicas de produtos ou 
serviços e, sempre que seja desenvolvida 
uma metodologia desse tipo, a sua 
utilização deve ser tornada obrigatória.

suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as 
autoridades adjudicantes podem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa 
e o preço mais baixo utilizando uma 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, desde que a metodologia 
utilizada seja definida de forma objetiva e 
não-discriminatória e permita o acesso de 
todos os interessados. Este conceito inclui 
o ciclo de vida das obras, produtos ou 
serviços, tanto internos (como os que 
dizem respeito à utilização e à eliminação 
no fim de vida), como externos, desde que 
os mesmos possam ser quantificados 
monetariamente e controlados. A noção de 
ciclo de vida não permite que as 
autoridades adjudicantes considerem o 
transporte, pois poderia colocar 
obstáculos ao comércio dentro da União e 
discriminar fornecedores que não sejam 
locais. Devem ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
de categorias específicas de produtos ou 
serviços, adotadas em estreita consulta 
com todas as partes interessadas, e, 
sempre que seja desenvolvida uma 
metodologia desse tipo, a sua utilização 
deve ser tornada obrigatória.

Or. en

Alteração 109
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um 
procedimento de produção específico, um 

(41) A fim de integrar melhor as 
considerações sociais nos contratos 
públicos, os adquirentes devem ter a 
possibilidade de incluir nos critérios de 
adjudicação que determinam a proposta 
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determinado modo de prestação de 
serviços ou um procedimento específico 
para qualquer outra etapa do ciclo de vida 
de um produto ou serviço, desde que 
estejam associados ao objeto do contrato.
A fim de integrar melhor as considerações 
sociais nos contratos públicos, os 
adquirentes devem ter a possibilidade de 
incluir nos critérios de adjudicação que 
determinam a proposta economicamente 
mais vantajosa características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 

economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.



PE491.021v01-00 28/156 AM\903863PT.doc

PT

qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. en

Alteração 110
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) O mercado europeu de contratos 
públicos é mais aberto do que os 
mercados dos parceiros internacionais da 
UE e, consequentemente, as empresas 
europeias não podem competir com as 
empresas de países terceiros em condições 
de concorrência equitativas e continuam a 
ter dificuldades em aceder aos mercados 
de países terceiros; deve ser assegurada a 
reciprocidade para abrir os mercados e 
garantir o acesso aos contratos públicos 
de adjudicação, tanto na Europa como em 
outros lugares, em conformidade com os 
acordos celebrados entre a UE e países 
terceiros.

Or. en

Alteração 111
Ole Christensen

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
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concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional. As condições de 
execução dos contratos podem ser 
determinadas de acordo com as 
orientações da Comissão de outubro de 
2010: «Compra social: Guia para ter em 
conta os aspetos sociais nos concursos 
públicos»1.
______________
1 SEC(2010)1258 final.

Or. da

Alteração 112
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As condições de execução dos (43) As condições de execução dos 
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contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração, 
jovens desempregados, pessoas portadoras 
de deficiência e mulheres ou de colocação 
em prática de ações de formação para os 
desempregados ou para os jovens, de 
respeito, na sua substância, das convenções 
fundamentais da Organização Internacional 
do Trabalho, mesmo quando não tenham 
sido implementadas no direito nacional, ou 
de recrutamento de um número de pessoas 
portadoras de deficiência superior ao 
exigido pela legislação nacional.

Or. en

Alteração 113
Anthea McIntyre, Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
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concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, respeitando ao 
mesmo tempo o princípio da 
subsidiariedade, mesmo quando não 
tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 114
Milan Cabrnoch

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e se 
encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
diretamente ligadas ao objeto do contrato e 
se encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso. Podem, nomeadamente, ter por 
objetivo fomentar a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego de pessoas 
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com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

com dificuldades especiais de inserção, a 
luta contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras, 
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

Or. en

Alteração 115
Ole Christensen,

Proposta de diretiva
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) As disposições da Diretiva devem 
respeitar os diferentes modelos de 
mercado de trabalho nos 
Estados-Membros, incluindo aqueles 
onde são aplicáveis convenções coletivas.

Or. da

Alteração 116
Ole Christensen,

Proposta de diretiva
Considerando 44-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(44-B) Os Estados-Membros devem ter a 
possibilidade de utilizar cláusulas 
contratuais que contenham disposições 
em conformidade com as convenções 
coletivas, desde que mencionem o âmbito 
de tal cláusulas no anúncio do concurso 
ou no caderno de encargos da entidade 
adjudicante, de modo a respeitar o 
princípio da transparência.

Or. da

Alteração 117
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência, o adjudicatário não deve ser 
substituído por outro operador económico 
sem reabrir o concurso relativo ao contrato. 
Todavia, o adjudicatário responsável por 
executar o contrato pode sofrer algumas 
alterações estruturais durante essa 
execução, nomeadamente reorganizações 
puramente internas, fusões e aquisições ou 
falência. Tais alterações estruturais não 
devem exigir automaticamente novos 
procedimentos de adjudicação para todos 
os contratos públicos executados pela 
empresa em causa.

(47) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento, da 
objetividade e da transparência, o 
adjudicatário não deve ser substituído por 
outro operador económico sem reabrir o 
concurso relativo ao contrato. Todavia, o 
adjudicatário responsável por executar o 
contrato pode sofrer algumas alterações 
estruturais durante essa execução, 
nomeadamente reorganizações puramente 
internas, fusões e aquisições ou falência. 
Tais alterações estruturais não devem 
exigir automaticamente novos 
procedimentos de adjudicação para todos 
os contratos públicos executados pela 
empresa em causa.

Or. en

Alteração 118
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As autoridades adjudicantes devem 
respeitar o prazo de pagamento conforme 
estabelecido na Diretiva 2011/7/UE.

Or. en

Alteração 119
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 120
Olle Ludvigsson

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

A presente Diretiva não prejudica o 
direito das autoridades públicas de 
decidirem, a todos os níveis, se, como e em 
que medida desejam elas próprias 
desempenhar funções públicas. As 
autoridades públicas podem desempenhar 
tarefas de interesse público utilizando os 
respetivos recursos , sem serem obrigadas 
a recorrer a operadores económicos 
externos, podendo fazê-lo em cooperação 
com outras autoridades públicas.

Or. en

Alteração 121
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra 
ou outra forma de aquisição de obras, 
produtos ou serviços por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
independentemente de as obras, os 
produtos ou os serviços se destinarem ou 
não a uma finalidade de interesse público.

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra de 
obras, produtos ou serviços através de 
contratos públicos por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa aos contratos públicos não se aplica a «contratos públicos» que incluam 
atividades de aluguer e de contratação. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça 
Europeu (TJE), obras, produtos ou serviços que não se destinem a uma finalidade de 
interesse público e que não beneficiem diretamente a autoridade adjudicante não estão 
sujeitos à lei dos contratos públicos (C-451/08).
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Alteração 122
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
procedimento de adjudicação único na 
aceção da presente Diretiva, se os 
contratos integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta noção é demasiado geral e demasiado vaga.

Alteração 123
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente Diretiva não prejudica o 
direito das autoridades públicas de 
decidirem, a todos os níveis, se, como e em 
que medida desejam elas próprias 
desempenhar funções públicas. As 
autoridades públicas podem desempenhar 
tarefas de interesse público utilizando os 
respetivos recursos , sem serem obrigadas 
a recorrer a operadores económicos 
externos, podendo fazê-lo em cooperação 
com outras autoridades públicas.

Or. en
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Justificação

É importante clarificar que continua a caber aos Estados-Membros decidir se e até que ponto 
pretendem desempenhar eles próprios funções públicas e como o querem fazer. Esta 
liberdade está prevista no Tratado de Lisboa, artigo 4.º, n.º 2, do TUE que reconhece o 
direito à autonomia regional e local. O Protocolo 26 relativo aos SIG e o artigo 14.º do 
TFUE reforçam as responsabilidades nacionais e locais no fornecimento, contratação e 
organização de serviços de interesse económico geral.

Alteração 124
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os contratos para serviços sociais e 
outros serviços específicos constantes do 
anexo XVI são regulados exclusivamente 
pelos artigos 74.º a 76.º da presente 
Diretiva.

Or. en

Alteração 125
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(19-A) «Sistema de cheques-serviço», 
sistema no qual uma autoridade
adjudicante concede um cheque-serviço a 
um cliente que pode então adquirir um 
serviço de um dado prestador de serviços 
incluído pela própria autoridade 
adjudicante nesse sistema de 
cheques-serviço. A autoridade 
adjudicante paga a soma correspondente 
ao valor do cheque- serviço ao prestador 
do serviço;
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Or. en

Alteração 126
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, transporte, utilização e 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de matérias-
primas ou da geração de recursos até à 
eliminação, neutralização e finalização;

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção e localização da produção, 
transporte, utilização e manutenção, ao 
longo da vida de um produto, de uma obra 
ou da prestação de um serviço, desde a 
aquisição de matérias-primas ou da geração 
de recursos até à eliminação, neutralização 
e finalização;

Or. en

Alteração 127
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, transporte, utilização e 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de matérias-
primas ou da geração de recursos até à 
eliminação, neutralização e finalização;

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, transporte, instalação, utilização 
e manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de matérias-
primas ou da geração de recursos até à 
eliminação, neutralização e finalização;

Or. en
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Alteração 128
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação;

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação, incluindo serviços de 
apreciação de litígios;

Or. en

Alteração 129
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

(d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, ou transações 
realizadas pelas autoridades adjudicantes 
para angariar fundos ou capital, bem 
como aos serviços prestados por bancos 
centrais e às operações realizadas com o 
Fundo Europeu de Estabilidade Financeira;

Or. en

Alteração 130
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)



PE491.021v01-00 40/156 AM\903863PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(e) Aos contratos de trabalho; (e) Aos contratos de trabalho ou 
convenções coletivas que contribuem para 
a melhoria das condições de trabalho e de 
emprego;

Or. en

Alteração 131
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Regimes específicos para a prestação de 

SIG
A presente Diretiva não se aplica a 
procedimentos tentados ou testados de 
Estados-Membros que se baseiem na 
liberdade de escolha dos utilizadores 
relativamente a prestadores de serviços 
(ou seja, sistema de vouchers, modelo de 
escolha livre, relação triangular), bem 
como no princípio de que todos os 
prestadores que conseguem cumprir as 
condições anteriormente estabelecidas por 
lei devem, independentemente da sua 
forma jurídica, ter permissão para prestar 
serviços, desde que sejam tidos em 
consideração os princípios gerais de 
igualdade de tratamento, transparência e 
não-discriminação.

Or. en

Alteração 132
Olle Ludvigsson
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Relações entre autoridades públicas

Um contrato adjudicado por uma 
autoridade adjudicante a outra pessoa 
coletiva fica excluído do âmbito da 
presente Diretiva quando se verificarem 
cumulativamente as seguintes condições:

Or. en

Alteração 133
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A autoridade adjudicante exerce sobre 
a pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços;

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 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 

Suprimido
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adjudicante;

Or. en

Alteração 135
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 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, na sua totalidade, realizadas 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

Or. en

Alteração 136
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 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) Pelo menos 80 % 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;

Or. en

Alteração 137
Marian Harkin
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. en

Alteração 138
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. en

Alteração 139
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Justificação

Tem de haver uma distinção clara entre cooperação público-pública e parcerias 
público-privadas. Contudo, em alguns Estados-Membros, a participação privada poderá ser 
uma obrigação imposta por lei.
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Alteração 140
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na 
aceção da alínea a) do primeiro 
parágrafo, quando exerce uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea a) do primeiro parágrafo é suficientemente clara; como tal, não é necessária 
repetição.

Alteração 141
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na 
aceção da alínea a) do primeiro 
parágrafo, quando exerce uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada.

Suprimido

Or. en
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Alteração 142
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na 
aceção da alínea a) do primeiro 
parágrafo, quando exerce uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada.

Suprimido

Or. en

Alteração 143
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 144
Olle Ludvigsson
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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.

Suprimido

Or. en

Alteração 145
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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 
entidade ou entidades que a controlam, 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, com exceção de formas de 
participação privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 146
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2
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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 
entidade ou entidades que a controlam, 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.

Or. en

Alteração 147
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público sem 
aplicar a presente Diretiva a uma pessoa 
coletiva que controle conjuntamente com 
outras autoridades adjudicantes, nas 
seguintes condições:

Suprimido

Or. en

Alteração 148
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 

Suprimido
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na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público sem 
aplicar a presente Diretiva a uma pessoa 
coletiva que controle conjuntamente com 
outras autoridades adjudicantes, nas 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 149
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público sem aplicar 
a presente Diretiva a uma pessoa coletiva 
que controle conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes, nas seguintes 
condições:

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público sem aplicar 
a presente Diretiva a uma pessoa coletiva 
que controle conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes e a pessoa 
coletiva sobre a qual a autoridade ou 
autoridades adjudicantes exercem 
controlo podem adquirir bens e serviços 
desses proprietários públicos sem aplicar 
a presente Diretiva, nas seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 150
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público sem aplicar
a presente Diretiva a uma pessoa coletiva 

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público fora do 
âmbito da presente Diretiva a uma pessoa 



AM\903863PT.doc 49/156 PE491.021v01-00

PT

que controle conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes, nas seguintes 
condições:

coletiva que controle conjuntamente com 
outras autoridades adjudicantes, nas 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 151
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços; 
(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo  

Suprimido

Or. en

Alteração 152
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços; 
(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo

Suprimido

Or. en
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Alteração 153
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 154
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 155
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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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 são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 156
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. en

Alteração 157
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. en

Alteração 158
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 159
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

(c) Não existe nenhuma participação 
privada ativa na pessoa coletiva 
controlada.

Or. en

Justificação

Por motivos históricos, poderá haver ainda alguma pequena propriedade privada numa 
pessoa coletiva controlada, mas não existe participação privada na governação dessa 
entidade ou qualquer outro tipo de influência nas suas atividades diárias.

Alteração 160
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta interpretação abrangente da decisão do TJE é desnecessária e não contribui para 
tornar o texto mais curto e preciso.

Alteração 161
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente
as seguintes condições:

Suprimido

Or. en

Alteração 162
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:

Suprimido

Or. en

Alteração 163
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 164
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido

Or. en

Alteração 165
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido

Or. en
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Alteração 166
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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, sendo que um 
representante pode representar uma ou 
mais dessas autoridades;

Or. en

Alteração 167
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;

Suprimido

Or. en

Alteração 168
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 

Suprimido
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as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;

Or. en

Alteração 169
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;

Suprimido

Or. en

Alteração 170
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 171
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)



AM\903863PT.doc 57/156 PE491.021v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 172
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 173
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 174
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 175
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 176
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Suprimido
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Or. en

Alteração 177
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 178
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Um acordo celebrado entre duas ou 
mais autoridades adjudicantes não é 
considerado um contrato público na 
aceção do artigo 2.º, n.º 6, da presente 
Diretiva quando se verificarem 
cumulativamente as seguintes condições:

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato público na aceção do 
artigo 2.º, n.º 6, da presente Diretiva 
quando se verificarem cumulativamente as 
seguintes condições:

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato público na aceção do 
artigo 2.º, n.º 6, da presente Diretiva, pelo 
que não é abrangido pela mesma, quando 
se verificarem cumulativamente as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 180
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 181
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A finalidade da parceria é a prestação 
de uma tarefa de serviço público conferida 
a todas as autoridades públicas
participantes;
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Or. en

Alteração 182
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público;

Suprimido

Or. en

Alteração 183
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O acordo é unicamente regido por
considerações de interesse público;

Suprimido

Or. en

Alteração 184
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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;

Suprimido



PE491.021v01-00 62/156 AM\903863PT.doc

PT

Or. en

Alteração 185
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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 
relevantes no contexto do acordo num 
valor superior a 20 % do seu volume de 
negócios relativo a essas atividades;

Or. en

Alteração 186
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 
correspondentes ao reembolso dos custos 
efetivos das obras, serviços ou produtos;

Suprimido

Or. en

Alteração 187
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 
correspondentes ao reembolso dos custos 
efetivos das obras, serviços ou produtos;

Suprimido

Or. en

Alteração 188
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.

Suprimido

Or. en

Alteração 189
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas.

(e) A tarefa é desempenhada 
exclusivamente pelas autoridades públicas 
em causa, não há qualquer participação 
privada em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas, com exceção de 
formas de participação privada impostas 
por lei.

Or. en

Alteração 190
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas.

(e) Não há qualquer participação privada 
ativa em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.

Or. en

Alteração 191
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inexistência de participação privada 
referida nos n.os 1 a 4 deve ser verificada 
no momento da adjudicação do contrato 
ou da celebração do acordo.

Suprimido

Or. en

Alteração 192
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inexistência de participação privada 
referida nos n.os 1 a 4 deve ser verificada 
no momento da adjudicação do contrato ou 
da celebração do acordo.

A inexistência de participação privada 
ativa referida nos n.os 1 a 4 deve ser 
verificada no momento da adjudicação do 
contrato ou da celebração do acordo.

Or. en

Alteração 193
Olle Ludvigsson
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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 qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

Suprimido

Or. en

Alteração 194
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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 qualquer 
participação privada, do que resulta 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 qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, exceto se a 
participação privada for imposta por lei 
e/ou não fosse previsível no momento da 
adjudicação inicial.

Or. en

Alteração 195
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – 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 qualquer 
participação privada, do que resulta 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 qualquer 
participação privada ativa, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

Or. en

Alteração 196
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, a transferência de tarefas entre 
organizações do setor público é uma 
questão de organização administrativa 
interna dos Estados-Membros, não 
estando sujeita a regras aplicáveis aos 
contratos públicos;

Or. en

Alteração 197
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

base em direitos exclusivos
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A presente Diretiva não é aplicável aos 
contratos públicos de serviços adjudicados 
por uma entidade adjudicante a outra 
entidade adjudicante ou a uma associação 
de entidades adjudicantes com base num 
direito exclusivo de que estas beneficiam 
em virtude de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
publicadas, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado.

Or. en

Justificação

Reintroduz o artigo 18.º da atual Diretiva 2004/18/CE. Este artigo é importante para 
operações de serviços de interesse económico geral, na medida em que exclui os contratos 
públicos de serviços baseados num direito exclusivo consagrado em disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas públicas, compatíveis com o Tratado. O TJE aplicou esta 
disposição no C-360/96.

Alteração 198
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios de adjudicação Finalidade e princípios de adjudicação

Or. en

Alteração 199
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A finalidade da presente Diretiva é 
salvaguardar a eficiência da utilização 
dos fundos públicos, promover contratos 
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públicos de elevada qualidade, reforçar a 
concorrência e o funcionamento dos 
mercados de concursos públicos e 
salvaguardar a igualdade de 
oportunidades para empresas e outros 
prestadores oferecendo contratos de 
fornecimento, serviços e obras públicas 
em conformidade com um processo de 
licitação competitivo para contratos 
públicos.

Or. en

Alteração 200
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os operadores económicos devem 
cumprir as obrigações relativas à proteção 
social e de emprego e às condições de 
trabalho aplicáveis no local onde 
decorrerá a obra, serviço ou 
fornecimento, conforme previsto na 
legislação da União e nacional e/ou em 
convenções coletivas ou disposições do 
direito laboral internacional constantes 
do anexo XI.

Or. en

Alteração 201
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os contratos públicos devem ser 
utilizados para atingir um crescimento 
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inteligente, sustentável e inclusivo e para 
apoiar objetivos sociais comuns e fornecer 
bens e serviços de elevada qualidade. As 
autoridades públicas têm o direito, a todos 
os níveis, de decidir como querem fazer a 
adjudicação e organizar os seus serviços.

Or. en

Alteração 202
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades adjudicantes têm de 
tentar assegurar que os adjudicatários 
gozam de boa reputação, não tendo 
violado de forma grave leis ambientais, 
sociais, laborais ou outras pertinentes, 
nacionais ou internacionais.

Or. en

Alteração 203
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. As autoridades adjudicantes devem 
procurar o «melhor valor» na política de 
contratos públicos, o qual se obtém 
através da adjudicação do contrato 
público à proposta economicamente mais 
vantajosa e sustentável.

Or. en
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Alteração 204
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os operadores económicos devem 
cumprir as obrigações relativas à proteção 
social e de emprego e as condições de 
trabalho aplicáveis no local onde 
decorrerá a obra, serviço ou 
fornecimento, conforme previsto na 
legislação nacional e/ou em convenções 
coletivas ou disposições do direito laboral 
internacional constantes do anexo XI e, 
nomeadamente, da Convenção n.º 94 da 
OIT.

Or. en

Alteração 205
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-C. Devem ser divulgados os pormenores 
dos contratos públicos.

Or. en

Alteração 206
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos públicos de Contudo, no caso dos contratos públicos de 
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serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as
habilitações profissionais relevantes do 
pessoal que afetado à execução do contrato 
em questão.

serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os graus de 
habilitação profissional relevantes do 
pessoal que será afetado à execução do 
contrato em questão.

Or. en

Alteração 207
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos públicos de 
serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as
habilitações profissionais relevantes do 
pessoal que afetado à execução do contrato 
em questão.

Contudo, no caso dos contratos públicos de 
serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 
públicos de fornecimento que abranjam 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação e as habilitações 
profissionais relevantes do pessoal que 
será afetado à execução do contrato em 
questão.

Or. en

Alteração 208
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos. As autoridades 
adjudicantes não devem impor condições 
específicas para a participação destes 
agrupamentos nos procedimentos de 
adjudicação que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para efeitos de 
apresentação da proposta ou do pedido de 
participação, as autoridades adjudicantes 
não podem exigir que estes agrupamentos 
de operadores económicos adotem uma 
determinada forma jurídica.

Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos, podendo, 
nomeadamente as PME, assumir a forma 
de consórcio de empresas. As autoridades 
adjudicantes não devem impor condições 
específicas para a participação destes 
agrupamentos nos procedimentos de 
adjudicação que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para efeitos de
apresentação da proposta ou do pedido de 
participação, as autoridades adjudicantes 
não podem exigir que estes agrupamentos 
de operadores económicos adotem uma 
determinada forma jurídica.

Or. en

Alteração 209
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos 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 30 % dos trabalhadores dessas 
oficinas protegidas, operadores 
económicos e programas sejam 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos.

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

Or. en
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Alteração 210
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos 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 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam trabalhadores com 
deficiência ou desfavorecidos.

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos 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 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam pessoas com deficiência 
e/ou desfavorecidas. «Pessoas 
desfavorecidas» inclui, entre outros: os 
desempregados, pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, pessoas em risco de 
exclusão, membros de grupos vulneráveis 
e membros de minorias desfavorecidas. O 
convite à apresentação de propostas pode 
fazer referência a esta disposição.

Or. en

Justificação

O termo «pessoas desfavorecidas» tem de ser especificado na medida em que é muito mais 
abrangente do que o termo «pessoas com deficiência» referido nas diretivas atuais. Esta 
definição cria uma maior clareza jurídica.

Alteração 211
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos 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 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam trabalhadores com 
deficiência ou desfavorecidos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 212
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(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 que, pela natureza 
ou gravidade das suas deficiências, não 
possam desempenhar funções em 
condições normais ou encontrar 
facilmente emprego no mercado normal;

Or. en
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Alteração 213
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Empresas e programas sociais cujo 
objetivo principal seja a integração social 
e profissional dos trabalhadores 
desfavorecidos, desde que mais de 30 % 
dos trabalhadores desses operadores 
económicos ou afetos a esses programas 
sejam trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos.

Or. en

Alteração 214
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Deve ser assegurada a proteção da 
propriedade intelectual dos proponentes.

Or. en

Alteração 215
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
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publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 
53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 
53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante deve agir na melhor boa-fé e 
não deve divulgar as informações que lhe 
tenham sido comunicadas a título 
confidencial pelos operadores económicos, 
incluindo, nomeadamente, os segredos 
técnicos ou comerciais e os aspetos 
confidenciais das propostas.

Or. en

Alteração 216
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A entidade adjudicante não usará, 
noutros procedimentos de concurso, a 
informação que lhe foi enviada pelos 
operadores económicos durante um 
procedimento de concurso anterior.

Or. en

Alteração 217
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. Os Estados-Membros dotados de um 
regime de proteção para os funcionários 
públicos que denunciem irregularidades, 
a fim de combater a corrupção e outras 
infrações do direito civil e/ou crimes (no 
âmbito do setor público), podem solicitar 
que seja conferida proteção semelhante a 
um trabalhador de um operador 
económico, caso o operador preste 
serviços financiados por fundos públicos.

Or. en

Alteração 218
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Conduta ilícita Suprimido
No início do procedimento, os candidatos 
são obrigados a fornecer uma declaração 
de compromisso de honra em como não 
tentaram nem tentarão:

Or. en

Justificação

Este tipo de declaração não tem quaisquer consequências jurídicas e, por conseguinte, não 
acrescenta valor. Não existem sanções nos casos em que esta declaração não é solicitada ou 
entregue ou em que o adjudicatário não cumpre os princípios fundamentais da declaração.

Alteração 219
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Influenciar indevidamente o 
procedimento de tomada de decisão da 
autoridade adjudicante ou obter 
informações confidenciais que lhes 
possam conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;

Or. en

Justificação

Este tipo de declaração não tem quaisquer consequências jurídicas e, por conseguinte, não 
acrescenta valor. Não existem sanções nos casos em que esta declaração não é solicitada ou 
entregue ou em que o adjudicatário não cumpre os princípios fundamentais da declaração.

Alteração 220
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência;

Or. en

Justificação

Este tipo de declaração não tem quaisquer consequências jurídicas e, por conseguinte, não 
acrescenta valor. Não existem sanções nos casos em que esta declaração não é solicitada ou 
entregue ou em que o adjudicatário não cumpre os princípios fundamentais da declaração.

Alteração 221
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Fornecer deliberadamente 
informações erróneas que possam 
influenciar materialmente as decisões 
relativas à exclusão, à seleção e à 
adjudicação.

Or. en

Justificação

Este tipo de declaração não tem quaisquer consequências jurídicas e, por conseguinte, não 
acrescenta valor. Não existem sanções nos casos em que esta declaração não é solicitada ou 
entregue ou em que o adjudicatário não cumpre os princípios fundamentais da declaração.

Alteração 222
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente Diretiva não impede os 
Estados-Membros de cumprir a 
Convenção n.º 94 da OIT relativa às 
cláusulas de trabalho no âmbito de 
contratos públicos.

Or. en

Alteração 223
Minodora Cliveti

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Na adjudicação de contratos de 
obras, produtos ou serviços em que o 
organismo adjudicante é um beneficiário 
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privado e o afluxo de capital privado não 
é superior a 50 %, sendo o remanescente 
proveniente de fundos públicos europeus 
e nacionais, as obras, produtos ou 
serviços em questão devem ser adquiridos 
em conformidade com os procedimentos 
de adjudicação dispostos na presente 
Diretiva, tendo em devida conta as 
questões sociais. 

Or. ro

Justificação

Atualmente, são requeridas três propostas. No entanto, a fim de evitar irregularidades ou 
fraudes, é aconselhável um processo de contratação pública.

Alteração 224
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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.

Or. en

Alteração 225
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25 – 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 45 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en
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Alteração 226
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 1 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
20 dias, desde que estejam preenchidas 
ambas as seguintes condições:

Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 1 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
30 dias, desde que estejam preenchidas 
ambas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 227
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes podem 
reduzir em cinco dias os prazos de receção 
de propostas estabelecidos no segundo 
parágrafo do n.º 1 nos casos em que 
aceitem que as propostas possam ser 
apresentadas por meios eletrónicos em 
conformidade com o artigo 19.º, n.os 3 a 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 228
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 45 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

Or. en

Alteração 229
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 37 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

Or. en

Alteração 230
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2  – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Só os operadores económicos convidados
pela autoridade adjudicante após a 

Só os operadores económicos selecionados
pela autoridade adjudicante após a 
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avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar propostas. As 
autoridades adjudicantes podem limitar o 
número de candidatos convidados a 
participar no procedimento nos termos do 
artigo 64.º.

avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar propostas. As 
autoridades adjudicantes podem limitar o 
número de candidatos selecionados para 
participar no procedimento nos termos do 
artigo 64.º.

Or. en

Alteração 231
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 35 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 45 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 232
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 35 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 40 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Or. en

Alteração 233
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

3. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 2 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
15 dias, desde que estejam preenchidas 
todas as seguintes condições:

3. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 2 
do presente artigo, pode, regra geral, ser 
reduzido para 36 dias, mas em nenhuma 
circunstância para menos de 22 dias,
desde que estejam preenchidas todas as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 234
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O anúncio foi enviado para publicação 
entre um mínimo de 45 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

(b) O anúncio foi enviado para publicação 
entre um mínimo de 52 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en

Alteração 235
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 

4. As autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 
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os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
propostas. Se for impossível chegar a 
acordo sobre o prazo de receção das 
propostas, a autoridade adjudicante fixa um 
prazo de 10 dias, no mínimo, a contar da 
data do convite para apresentação de 
propostas.

os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
propostas. Se for impossível chegar a 
acordo sobre o prazo de receção das 
propostas, a autoridade adjudicante fixa um 
prazo de 15 dias, no mínimo, a contar da 
data do convite para apresentação de 
propostas.

Or. en

Alteração 236
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O prazo de receção das propostas 
estabelecido no n.º 2 pode ser reduzido em 
5 dias nos casos em que a autoridade 
adjudicante aceite que as propostas 
possam ser apresentadas por meios 
eletrónicos em conformidade com o 
artigo 19.º, n.os 3 a 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 237
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Caso as autoridades adjudicantes 
efetuem correções nos documentos de 
concurso dentro dos prazos a que se 
referem os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, esses 
prazos serão prolongados 15 dias.

Or. en
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Alteração 238
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes. Os contratos são 
adjudicados exclusivamente com base no 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa em conformidade com o 
artigo 66.º, n.º 1, alínea a).

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes. Os contratos são 
adjudicados exclusivamente com base no 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa em conformidade com o 
artigo 66.º, n.º 1, alínea a) e o artigo 66.º, 
n.º 2.

Or. en

Alteração 239
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 29-A – título (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º-A
Um sistema de cheques-serviço

1. Ao providenciar serviços públicos, as 
autoridades adjudicantes podem recorrer 
a um sistema de cheques-serviço a fim de 
conceder aos clientes a liberdade de 
escolher o prestador do serviço. Uma 
autoridade adjudicante define o valor do 
cheque-serviço, bem como os serviços em 
que este pode ser utilizado e quais os 
clientes que podem usá-lo.
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2. Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente definir os requisitos que o 
prestador do serviço tem de cumprir por 
forma a ser incluído no sistema de 
cheques-serviço. Estes requisitos têm de 
ser não-discriminatórios e proporcionais 
ao objeto do serviço. Todos os prestadores 
de serviços que cumpram os requisitos 
têm de ser incluídos no sistema e a lista 
dos prestadores de serviços tem de ser 
divulgada publicamente.
3. Um cliente pode escolher qualquer 
prestador de serviços incluído no sistema 
de cheques-serviço ou decidir não utilizar 
o sistema.

Or. en

Alteração 240
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para a compra de bens ou serviços de 
uso corrente, cujas características 
geralmente disponíveis no mercado 
satisfazem as exigências das autoridades 
adjudicantes, estas podem utilizar um 
sistema de aquisição dinâmico. O sistema 
de aquisição dinâmico deve ser operado 
como um procedimento inteiramente 
eletrónico, aberto ao longo de toda a sua 
duração a qualquer operador económico 
que satisfaça os critérios de seleção.

1. Para a compra de bens ou serviços de 
uso corrente, cujas características 
geralmente disponíveis no mercado 
satisfazem as exigências das autoridades 
adjudicantes e são de qualidade 
normalizada, estas podem utilizar um 
sistema de aquisição dinâmico. O sistema 
de aquisição dinâmico deve ser operado 
como um procedimento inteiramente 
eletrónico, aberto ao longo de toda a sua 
duração a qualquer operador económico 
que satisfaça os critérios de seleção.

Or. en

Alteração 241
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Sistema de cheques-serviço

Ao providenciar serviços públicos, as 
autoridades adjudicantes podem recorrer 
a um sistema de cheques-serviço a fim de 
conceder aos clientes a liberdade de 
escolher o prestador do serviço. Uma 
autoridade adjudicante define o valor do 
cheques-serviço, bem como os serviços em 
que este pode ser utilizado e quais os 
clientes que podem usá-lo.
Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente definir os requisitos que o 
prestador do serviço tem de cumprir por 
forma a ser incluído no sistema de 
cheques-serviço. Estes requisitos têm de 
ser não-discriminatórios e proporcionais 
ao objeto do serviço. Todos os prestadores 
de serviços que cumpram os requisitos 
têm de ser incluídos no sistema e a lista 
dos prestadores de serviços tem de ser 
divulgada publicamente.
Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente escolher os prestadores de 
serviços a serem incluídos no sistema de 
cheques-serviço através de um 
procedimento previsto na presente 
Diretiva.
Um cliente pode escolher qualquer 
prestador de serviços incluído no sistema 
de cheques-serviço ou decidir não utilizar 
o sistema.

Or. en

Alteração 242
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22.

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22.

Tal pode incluir:

Or. en

Alteração 243
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) Critérios sociais, tais como o respeito 
por condições de trabalho decentes, 
regulamentação em matéria de saúde e 
segurança, incluindo a proteção dos 
trabalhadores que procuram melhorar a 
saúde e segurança no seu local de 
trabalho, negociações coletivas, equilíbrio 
de géneros (por exemplo, igualdade de 
remuneração, equilíbrio entre trabalho e 
vida pessoal), inclusão social, 
nomeadamente oportunidades de emprego 
para trabalhadores portadores de 
deficiência, desfavorecidos ou vulneráveis 
(tais como desempregados de longa 
duração, Roma, migrantes ou 
trabalhadores mais jovens e mais velhos), 
acesso a formação profissional prática, 
envolvimento e consulta aos utilizadores, 
acessibilidade de preços, direitos humanos 
e comércio ético.

Or. en
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Alteração 244
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As obrigações relacionadas com
condições sociais e laborais, tais como 
saúde e segurança no trabalho, incluindo 
a proteção dos trabalhadores que 
procuram melhorar a saúde e segurança 
no seu local de trabalho, segurança social 
e condições de trabalho conforme 
estabelecido pelas leis, regulamentações e 
disposições administrativas nacionais e da 
UE, bem como sentenças arbitrais, 
convenções e contratos coletivos, e pelas 
disposições do direito laboral 
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis no local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são executados, 
devem ser claramente definidas pelas 
autoridades adjudicantes nas 
especificações técnicas como parte dos 
requisitos absolutos para a adjudicação 
do contrato.

Or. en

Alteração 245
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em relação a contratos cujo objeto se 
destine a ser utilizado por pessoas, quer 
seja o público em geral ou o pessoal da 
autoridade adjudicante, as especificações 
técnicas devem, salvo em casos 
devidamente justificados, ser elaboradas 
de modo a ter em conta os critérios de 

Em relação a contratos cujo objeto se 
destine a ser utilizado por pessoas, quer 
seja o público em geral ou o pessoal da 
autoridade adjudicante, as especificações 
técnicas devem ser elaboradas de modo a 
ter em conta os critérios de acessibilidade 
para as pessoas com deficiência ou da 
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acessibilidade para as pessoas com 
deficiência ou da conceção para todos os 
utilizadores.

conceção para todos os utilizadores exceto 
em casos devidamente justificados, que 
deverão ser declarados no anúncio de 
concurso e nos documentos de concurso.

Or. en

Alteração 246
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 2 – parágrafo 2 (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os requisitos devem limitar-se ao objeto 
do contrato e a autoridade adjudicante 
deve ser capaz de acompanhar e verificar 
que os requisitos são satisfeitos;

Or. en

Alteração 247
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das regras técnicas 
nacionais vinculativas, na medida em que 
sejam compatíveis com o direito da União, 
as especificações técnicas devem ser 
formuladas segundo uma das seguintes 
modalidades:

3. Sem prejuízo das regras técnicas 
nacionais vinculativas, na medida em que 
sejam compatíveis com o direito da União, 
as especificações técnicas devem ser 
formuladas segundo a seguinte ordem de 
prioridade:

Or. en

Alteração 248
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(-1) Por referência a especificações 
técnicas definidas e, por ordem de 
preferência, a normas nacionais que 
transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, 
cálculo e execução das obras e de 
utilização dos fornecimentos; cada 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente»;

Or. en

Alteração 249
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por referência a especificações 
técnicas definidas e, por ordem de 
preferência, a normas nacionais que 
transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, 

Suprimido
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cálculo e execução das obras e de 
utilização dos fornecimentos; cada 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente»;

Or. en

Alteração 250
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 40 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Em termos do desempenho ou dos 
requisitos funcionais a que se refere a 
alínea a), com referência às especificações 
técnicas a que se refere a alínea b) como 
meio de presunção de conformidade com 
esse desempenho ou com esses requisitos 
funcionais;

(c) Em termos do desempenho ou dos 
requisitos funcionais a que se refere a 
alínea a), com referência às especificações 
técnicas a que se refere o ponto -1 como 
meio de presunção de conformidade com 
esse desempenho ou com esses requisitos 
funcionais;

Or. en

Alteração 251
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Por referência às especificações 
técnicas a que se refere a alínea b), para 
determinadas características, e por 
referência ao desempenho ou aos requisitos 
funcionais a que se refere a alínea a), para 
outras.

(d) Por referência às especificações 
técnicas a que se refere o ponto -1, para 
determinadas características, e por 
referência ao desempenho ou aos requisitos 
funcionais a que se refere a alínea a), para 
outras.

Or. en
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Alteração 252
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não
podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, a marcas 
comerciais, patentes, tipos, origens ou 
modos de produção determinados que 
tenha por efeito favorecer ou eliminar 
determinados operadores económicos ou 
determinados produtos. Tal referência 
será autorizada, a título excecional, no 
caso de não ser possível uma descrição 
suficientemente precisa e inteligível do 
objeto do contrato nos termos do n.º 3.
Essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

4. Quando o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas 
podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, à localização 
da produção, a um procedimento 
específico, a marcas comerciais, patentes, 
tipos, origens ou modos de produção 
determinados. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente».

Or. en

Alteração 253
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Quando as autoridades adjudicantes 
impuserem características ambientais, 
sociais ou de outra natureza para uma obra, 
serviço ou fornecimento em termos de 
desempenho ou de requisitos funcionais, 
tal como previsto no artigo 40.º, n.º 3, 
alínea a), podem exigir que essas obras, 
serviços ou fornecimentos ostentem um 
rótulo específico, desde que estejam 
preenchidas todas as seguintes condições:

Quando as autoridades adjudicantes 
impuserem características ambientais, 
sociais ou de outra natureza para uma obra, 
serviço ou fornecimento em termos de 
desempenho ou de requisitos funcionais, 
tal como previsto no artigo 40.º, n.º 3, 
alínea a), podem exigir que essas obras, 
serviços ou fornecimentos ostentem 
rótulos, desde que as respetivas normas 
subjacentes sejam aprovadas por 
organismos reconhecidos nos termos da 
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Diretiva 98/34/CE e:

Or. en

Alteração 254
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem 
exclusivamente respeito a características 
associadas ao objeto do contrato e que são 
apropriadas para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

(a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem 
exclusivamente respeito a características 
associadas ao objeto do contrato ou à 
produção do objeto do contrato e que são 
apropriadas para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

Or. en

Alteração 255
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores, organizações 
ambientais, organizações sociais e 
sindicatos;

Or. en

Justificação

Se a possibilidade de os sindicatos participarem na criação de rótulos for prática em 
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determinados Estados-Membros, esta deve manter-se.

Alteração 256
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, sindicatos, distribuidores e 
organizações ambientais e sociais;

Or. en

Alteração 257
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores, parceiros
sociais e organizações ambientais;

Or. fr

Alteração 258
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

(c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores, organizações 
sociais e organizações ambientais;

Or. en

Alteração 259
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os critérios do rótulo são definidos por 
um terceiro independente do operador 
económico que solicita o mesmo.

(e) Os critérios do rótulo são definidos por 
um terceiro acreditado segundo as normas 
de acreditação reconhecidas,
independente do operador económico que 
solicita o mesmo.

Or. en

Alteração 260
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Os critérios do rótulo são definidos por 
um terceiro independente do operador 
económico que solicita o mesmo.

(e) A atribuição e verificação do rótulo são 
realizadas por um terceiro independente do 
operador económico que solicita o mesmo.

Or. en
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Alteração 261
Emilie Turunen

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes. 
Em relação aos produtos que não ostentem 
esse rótulo, ou as autoridades adjudicantes 
devem aceitar também a documentação 
técnica do fabricante ou outros meios de 
prova adequados.

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes. 
Em relação aos produtos que não ostentem 
esse rótulo, as autoridades adjudicantes 
podem aceitar também a documentação 
técnica do fabricante ou outros meios de 
prova de equivalência adequados. No 
entanto, por forma a não discriminar os 
proponentes que investem tempo e 
dinheiro em certificados, o encargo de 
obter a equivalência de determinado 
rótulo deve caber ao proponente que 
alega a equivalência.

Or. en

Alteração 262
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes. 
Em relação aos produtos que não ostentem 
esse rótulo, ou as autoridades adjudicantes 
devem aceitar também a documentação 
técnica do fabricante ou outros meios de 

As autoridades adjudicantes que exijam um 
rótulo devem aceitar todos os rótulos 
equivalentes que contemplem os mesmos 
requisitos que o rótulo específico indicado 
pelas autoridades adjudicantes. Em relação 
aos produtos que não ostentem esse rótulo, 
ou as autoridades adjudicantes devem 
aceitar também a documentação técnica do 
fabricante ou outros meios de prova 
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prova adequados. adequados.

Or. en

Alteração 263
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. Na falta de tal
indicação, as variantes não serão 
autorizadas.

1. As autoridades adjudicantes devem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, podendo todavia precisar nas 
especificações que as variantes não são 
autorizadas e o respetivo motivo específico 
para tal proibição.

Or. en

Alteração 264
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. Na falta de tal 
indicação, as variantes não serão 
autorizadas.

1. As autoridades adjudicantes devem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes quando possível, devendo 
precisar no anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, no convite à confirmação de 
interesse, se as variantes são ou não 
autorizadas. Se as variantes não forem 
permitidas, as autoridades adjudicantes 
devem explicar na documentação do 
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concurso o motivo para a sua proibição.

Or. en

Alteração 265
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes que 
autorizem variantes indicam na 
documentação relativa ao concurso os 
requisitos mínimos que essas variantes 
devem respeitar, bem como quaisquer 
requisitos específicos para a sua 
apresentação. Devem, além disso, garantir 
que os critérios de adjudicação 
selecionados possam ser corretamente 
aplicados às variantes que respeitem os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

2. As autoridades adjudicantes indicam na 
documentação relativa ao concurso os 
requisitos mínimos que essas variantes 
devem respeitar, bem como quaisquer 
requisitos específicos para a sua 
apresentação. Devem, além disso, garantir 
que os critérios de adjudicação 
selecionados possam ser corretamente 
aplicados às variantes que respeitem os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Or. en

Alteração 266
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos de fornecimentos ou de 
serviços, as autoridades adjudicantes que 
tenham autorizado variantes não devem 
excluir uma variante pelo simples facto de 
esta poder conduzir, caso seja escolhida, a 
um contrato de serviços em vez de um 
contrato público de fornecimento, ou a um 

Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos de fornecimentos ou de 
serviços, as autoridades adjudicantes não 
devem excluir uma variante pelo simples 
facto de esta poder conduzir, caso seja 
escolhida, a um contrato de serviços em 
vez de um contrato público de 
fornecimento, ou a um contrato de 
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contrato de fornecimento em vez de um 
contrato público de serviços.

fornecimento em vez de um contrato 
público de serviços.

Or. en

Alteração 267
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou as disposições do 
direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do anexo XI.

2. As autoridades adjudicantes devem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou
obrigações relacionadas com condições 
sociais e laborais, tais como saúde e 
segurança no trabalho, incluindo a 
proteção dos trabalhadores que procuram 
melhorar a saúde e segurança no seu 
local de trabalho, segurança social e 
condições de trabalho conforme 
estabelecido pelas leis, regulamentações e 
disposições administrativas nacionais e da 
UE, bem como sentenças arbitrais, 
convenções e contratos coletivos, e pelas 
disposições do direito laboral internacional 
constantes do anexo XI e aplicáveis no 
local onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados, incluindo a 
cadeia de subcontratação.

Or. en

Alteração 268
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou as disposições do 
direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do anexo XI.

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União ou 
nacional no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados ou pelas
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI e desde que 
estejam relacionadas com o objeto do 
contrato.

Or. en

Alteração 269
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Tráfico de seres humanos, 
utilização de trabalho infantil ou outros 
crimes contra os direitos humanos.

Or. en

Alteração 270
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Um operador económico fica excluído 
da participação num contrato quando a 
autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do
Estado-Membro da autoridade 
adjudicante.

2. Um operador económico fica excluído 
da participação num contrato quando a 
autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos,
contribuições para a segurança social ou 
quaisquer outras obrigações relacionadas 
com condições sociais e laborais, tais 
como saúde e segurança no trabalho, 
incluindo a proteção dos trabalhadores 
que procuram melhorar a saúde e 
segurança no seu local de trabalho, 
segurança social e condições de trabalho
conforme estabelecido pelas leis, 
regulamentações e disposições 
administrativas nacionais e da UE, bem 
como sentenças arbitrais, convenções e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XI e aplicáveis no local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
executados; estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. en

Alteração 271
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Um operador económico fica 
automaticamente excluído da participação 
num contrato se a autoridade adjudicante 
tiver conhecimento de alguma violação 
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das obrigações definidas pela legislação 
da União em matéria de direito social e 
laboral ou de direito ambiental, ou das 
disposições internacionais em matéria de 
direito social e ambiental constantes do 
anexo XI, incluindo na cadeia de 
abastecimento; se a cadeia de 
abastecimento está total ou parcialmente 
situada em países terceiros, a autoridade 
adjudicante pode excluir um operador 
económico desde que tenha conhecimento 
de qualquer violação das disposições 
internacionais em matéria de direito 
social e ambiental constantes do anexo 
XI.

Or. fr

Alteração 272
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante pode excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Uma autoridade adjudicante deve excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 273
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 

Suprimido
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legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI. O 
cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional 
pode ser garantido por via de 
equivalência;

Or. fr

Alteração 274
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XI. O 
cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional
pode ser garantido por via de equivalência;

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações no domínio do 
direito ambiental, social e do trabalho, 
conforme estabelecido pela legislação da 
UE e pelas leis e regulamentações 
nacionais, bem como disposições 
administrativas, sentenças arbitrais, 
convenções e contratos coletivos, e pelas 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI e aplicáveis no 
local onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados, incluindo a 
cadeia de subcontratação. O cumprimento 
destas disposições pode ser garantido por 
via de equivalência;

Or. en

Alteração 275
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Se a autoridade adjudicante puder 
demonstrar, por qualquer meio, que o 
operador económico cometeu uma falta 
grave em matéria profissional;

(c) Se a autoridade adjudicante puder 
demonstrar, por qualquer meio, que o 
operador económico cometeu uma falta 
grave em matéria profissional, agindo com 
gravidade contra a legislação social, 
ambiental e laboral nacional do seu país 
de origem ou do país da autoridade 
adjudicante, ou negligenciou de forma 
gravosa a saúde e segurança dos 
trabalhadores;

Or. en

Alteração 276
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Qualquer candidato ou proponente que se 
encontre numa das situações referidas nos 
n.os 1 a 3 pode apresentar à autoridade 
adjudicante elementos que comprovem a 
sua fiabilidade, não obstante a existência 
do motivo pertinente para a exclusão.

Se um candidato ou proponente que se 
encontre numa das situações referidas nos 
n.os 1 a 3 apresentar à autoridade 
adjudicante elementos que comprovem a 
sua fiabilidade ou, conforme adequado, a 
fiabilidade dos seus subcontratantes, não 
obstante a existência do motivo pertinente 
para a exclusão a autoridade adjudicante 
pode reconsiderar a exclusão do 
proponente.

Or. en

Justificação

É importante inverter o funcionamento do presente artigo. O operador não deve fazer uma 
«limpeza automática», deve ser a autoridade adjudicante a tomar a decisão contra a 
exclusão se forem apresentados elementos comprovativos.
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Alteração 277
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Cumprimento das regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definido pela 
legislação nacional e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados;

Or. en

Justificação

Os critérios de seleção devem incluir a proteção social e do emprego e as condições de 
trabalho.

Alteração 278
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Não são obrigadas a aplicar todas as 
condições indicadas nos n.os 2, 3 e 4, mas 
não devem estabelecer outros requisitos 
distintos dos aí indicados.

Não são obrigadas a aplicar todas as 
condições indicadas nos n.os 2, 3 e 4 e 
podem estabelecer outros requisitos 
distintos dos aí indicados.

Or. en

Justificação

A lista de critérios de seleção deve manter-se não-exaustiva.

Alteração 279
Jutta Steinruck
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Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e 
ser rigorosamente proporcionais, tendo 
em conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
associados ao objeto do contrato, tendo em 
conta a necessidade de garantir uma 
concorrência leal. O respeito pelos padrões 
sociais estabelecidos nos contratos 
coletivos é permitido expressamente como 
critério, devendo ser interpretado a favor 
do candidato. São permitidos salários 
mínimos e padrões sociais estabelecidos 
pela autoridade adjudicante, em especial 
se não existirem contratos coletivos.

Or. de

Alteração 280
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No que respeita à capacidade técnica e/ou 
profissional, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos disponham dos recursos 
humanos e técnicos e da experiência 
necessários para assegurar um nível de 
qualidade adequado na execução do 
contrato. As autoridades adjudicantes 
podem concluir que os operadores 
económicos não assegurarão um nível de 
qualidade adequado na execução do 
contrato, caso determinem que os 

No que respeita à capacidade técnica e/ou 
profissional, as autoridades adjudicantes 
devem exigir que os operadores 
económicos disponham ou tenham tomado 
diligências no sentido de terem acesso ou 
adquirirem os recursos humanos e técnicos 
e a experiência necessários para assegurar 
um nível de qualidade adequado na 
execução do contrato e, quando solicitado 
pela autoridade adjudicante, nos termos 
de qualquer cláusula de execução dos 
contratos especificada em conformidade 
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operadores económicos se encontram numa 
situação de conflito de interesses que pode 
afetar negativamente a execução do 
contrato.

com o disposto nos artigos 70.º e 71.º. As 
autoridades adjudicantes podem concluir 
que os operadores económicos não 
assegurarão um nível de qualidade 
adequado na execução do contrato, caso 
determinem que os operadores económicos 
se encontram numa situação de conflito de 
interesses que pode afetar negativamente a 
execução do contrato.

Or. en

Alteração 281
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A contratação pública, 
principalmente nas economias mais 
débeis, deve ser orientada para a 
preferência nacional, estimulando a 
produção nacional, a atividade das PME e 
as cadeias de abastecimento mais curtas -
social e ambientalmente mais 
sustentáveis.

Or. pt

Alteração 282
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O presente artigo não se aplica a 
procedimentos de subcontratação e a 
subcontratantes.

Or. en
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Alteração 283
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estão em condições de, a pedido e sem 
demora, apresentar a documentação 
comprovativa exigida pelas autoridades 
adjudicantes em conformidade com os 
artigos 59.º, 60.º e, se for o caso, com os 
artigos 61.º e 63.º.

(d) Estão em condições de, a pedido e sem 
demora, apresentar a documentação 
comprovativa exigida pelas autoridades 
adjudicantes em conformidade com os 
artigos 59.º, 60.º e, se for o caso, com os 
artigos 61.º, 62.º, n.º 1, e 63.º.

Or. en

Justificação

Quando um operador económico depende de outras entidades para cumprir os critérios de 
seleção previstos no artigo 56.º, é exigido pelo artigo 62.º, n.º 1, que prove à autoridade 
adjudicante que terá os recursos necessários à sua disposição. Embora uma declaração do 
próprio possa ser suficiente como evidência preliminar, o comprovativo de que satisfaz os 
critérios de seleção pode incluir uma prova que é obtida através de outra entidade e que tem 
de ser fornecida antes da adjudicação do contrato.

Alteração 284
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Antes da adjudicação do contrato, a 
autoridade adjudicante pode exigir que o 
proponente ao qual decidiu adjudicar o 
contrato apresente a documentação em 
conformidade com os artigos 59.º e 60.º e, 
se for o caso, com o artigo 61.º. A entidade 
adjudicante pode convidar os operadores 
económicos a complementar ou a explicitar 
os certificados e documentos apresentados 
em aplicação dos artigos 59.º, 60.º e 61.º.

Antes da adjudicação do contrato, a 
autoridade adjudicante pode exigir que o 
proponente ao qual decidiu adjudicar o 
contrato apresente a documentação em 
conformidade com os artigos 59.º e 60.º e, 
se for o caso, com o artigo 61.º. A entidade 
adjudicante pode convidar os operadores 
económicos a complementar ou a explicitar 
os certificados e documentos apresentados 
em aplicação dos artigos 59.º, 60.º, 61.º e 
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62.º, n.º°1.

Or. en

Alteração 285
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades nacionais devem criar 
repositórios de certificados em linha que 
sejam seguros, onde as empresas possam 
apresentar toda a documentação 
pertinente de dois em dois anos. Essa 
documentação deve ser acessível a todas 
as autoridades adjudicantes, a todos os 
níveis, através do fornecimento de um 
número de identificação pessoal.

Or. en

Alteração 286
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A prova da capacidade económica e 
financeira do operador económico pode ser 
feita, regra geral, por uma ou mais das 
referências enunciadas no anexo XIV, 
parte 1.

A prova da capacidade económica e 
financeira do operador económico, bem 
como da observância das regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definido pela 
legislação nacional e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados, pode ser 
feita, regra geral, por uma ou mais das 
referências enunciadas no anexo XIV, 
parte 1.
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Or. en

Alteração 287
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A prova do proponente de que os 
candidatos tiveram em conta, na 
elaboração da sua proposta, as obrigações 
relativas às disposições de proteção do 
emprego e as condições de trabalho em 
vigor no local onde irão decorrer as obras 
ou será prestado o serviço.

Or. en

Justificação

Idêntico às disposições do artigo 27.º, n.º 2, da recente diretiva geral relativa a contratos 
públicos 2004/18/CE. Não há motivos para suprimir esta disposição com a sua clarificação 
útil.

Alteração 288
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 61 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

Normas de garantia de qualidade, normas 
sociais e normas de gestão ambiental

Or. en

Alteração 289
Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades adjudicantes podem 
exigir a apresentação de certificados 
emitidos por organismos públicos 
independentes que atestem que o operador 
económico cumpre as regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definido pela 
legislação nacional e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento serão executados.

Or. en

Alteração 290
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade e ambientais referidas 
nos n.os 1 e 2 do presente artigo.

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade, ambientais e sociais
referidas nos n.os 1, 2 e 2-A do presente 
artigo.

Or. en

Alteração 291
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 63 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As informações que possam ser obtidas a 
partir da inscrição na lista oficial ou da 
certificação não podem ser contestadas sem 
justificação. No que diz respeito ao 
pagamento das contribuições para a 
segurança social e ao pagamento de 
impostos, pode ser exigido um certificado 
suplementar a qualquer operador 
económico inscrito para cada contrato 
adjudicado.

As informações que possam ser obtidas a 
partir da inscrição na lista oficial ou da 
certificação não podem ser contestadas sem 
justificação. No que diz respeito ao 
pagamento das contribuições para a 
segurança social e ao pagamento de 
impostos, é exigido um certificado 
suplementar a qualquer operador 
económico inscrito para cada contrato 
adjudicado.

Or. en

Alteração 292
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 são:

Suprimido

Or. de

Alteração 293
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 

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

determinados serviços, o contrato será 
adjudicado à proposta economicamente 
mais vantajosa. A autoridade adjudicante 
pode determinar a relação 
qualidade/preço baseando-se no cálculo 
dos custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Or. de

Alteração 294
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 são:

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, as autoridades 
adjudicantes devem adjudicar o contrato à 
proposta que satisfaça o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa 
e sustentável e satisfaça as regras 
acordadas nos contratos coletivos.

Or. de

Alteração 295
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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 são:

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços e ao respeito 
mínimo pelas normas sociais, os critérios 
em que as autoridades adjudicantes se 
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devem basear para a adjudicação são:

Or. fr

Alteração 296
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. de

Alteração 297
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. de

Alteração 298
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

(a) A proposta mais vantajosa a nível 
social, ambiental e económico;

Or. en
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Alteração 299
Nadja Hirsch

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 300
Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 301
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (b) O preço mais baixo. Caso a 
adjudicação de um contrato se baseie no 
preço mais baixo, a autoridade 
adjudicante deve apresentar no anúncio 
de concurso ou no convite à confirmação 
de interesse uma justificação dos seus 
motivos.

Or. en
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Alteração 302
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Critérios sociais de qualidade 
inovadora.

Or. fr

Alteração 303
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos na aceção da do n.º 1, alínea b), 
outros critérios ligados ao objeto do 
contrato público em questão, 
nomeadamente:

2. A proposta mais vantajosa a nível social, 
ambiental e económico, na aceção do n.º 1, 
alínea a), deve ser identificada do ponto de 
vista da autoridade adjudicante com base 
em critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos na aceção da do n.º 1, alínea b), 
outros critérios ligados ao objeto ou à 
produção do objeto do contrato público em 
questão, nomeadamente:

Or. en

Alteração 304
Philippe Boulland

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos na aceção da do n.º 1, alínea b), 
outros critérios ligados ao objeto do 
contrato público em questão, 
nomeadamente:

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos na aceção da do n.º 1, alínea b) e do 
respeito mínimo pelas normas sociais, 
outros critérios ligados ao objeto do 
contrato público em questão, 
nomeadamente:

Or. fr

Alteração 305
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, caráter inovador e 
impacto ambiental ao longo do ciclo de 
vida;

Or. lt

Alteração 306
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso dos contratos de serviços e (b) No caso dos contratos de serviços e 
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contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa podem ser tidas em 
consideração, daí resultando que, após a 
adjudicação do contrato, a substituição 
desse pessoal carece da autorização da 
autoridade adjudicante, que deve verificar 
se as substituições garantem uma 
organização e qualidade equivalentes;

contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa bem como a 
qualificação e conduta profissional de 
algum subcontratante podem ser tidas em 
consideração, daí resultando que, após a 
adjudicação do contrato, a substituição 
desse pessoal carece da autorização da 
autoridade adjudicante, que deve verificar 
se as substituições garantem uma 
organização, habilitações e experiência
equivalentes;

Or. en

Alteração 307
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso dos contratos de serviços e 
contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa podem ser tidas em 
consideração, daí resultando que, após a 
adjudicação do contrato, a substituição 
desse pessoal carece da autorização da 
autoridade adjudicante, que deve verificar 
se as substituições garantem uma 
organização e qualidade equivalentes;

(b) No caso dos contratos de serviços e 
contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa, bem como as 
capacidades, competências e conduta 
profissional de qualquer subcontratante,
podem ser tidas em consideração, daí 
resultando que, após a adjudicação do 
contrato, a substituição desse pessoal e 
outra subcontratação carece da 
autorização da autoridade adjudicante, que 
deve verificar se as substituições ou outra 
subcontratação garantem uma organização 
e qualidade equivalentes;

Or. en

Alteração 308
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 22, na medida 
em que esses critérios sejam especificados
nos termos do n.º 4, visem fatores 
diretamente envolvidos nesses processos e 
caracterizem o processo específico de 
produção ou execução das obras, 
fornecimentos ou serviços solicitados.

Suprimido

Or. en

Alteração 309
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso previsto no n.º 1, alínea a), a 
autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 
relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

No caso previsto no n.º 1, alínea a), a 
autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 
relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta mais vantajosa a nível social, 
ambiental e económico.

Or. en

Alteração 310
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 311
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Caso as autoridades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, devem incluir no caderno de encargos 
a metodologia utilizada para esse cálculo. 
A metodologia utilizada deve ser 
simplificada de modo a ser acessível às 
PME e deve preencher todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 312
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 313
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Ser elaborada em estreita cooperação 
com as partes interessadas, com base em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

Or. en

Alteração 314
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 315
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Ter sido testada e verificada junto dos 
fornecedores e estabelecida com vista a 
uma aplicação repetida ou continuada;

Or. en

Alteração 316
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes devem 
permitir que os operadores económicos, 
nomeadamente de países terceiros, 
apliquem na sua proposta metodologias 
diferentes para a determinação dos custos 
do ciclo de vida, desde que provem que as 
metodologias em causa preenchem os 
requisitos definidos nas alíneas a), b) e c) e 
são equivalentes à metodologia indicada 
pela autoridade adjudicante. No entanto, 
por forma a não discriminar os 
proponentes que investem tempo e 
dinheiro no cumprimento da metodologia 
indicada pela autoridade adjudicante, esta 
pode solicitar um documento certificado 
por terceiros para atestar a veracidade da 
equivalência.
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Or. en

Alteração 317
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos ao longo 
do ciclo de vida por força de um ato 
legislativo da União, nomeadamente por 
via de atos delegados no âmbito de 
legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de 
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Qualquer metodologia comum para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de 
vida adotada por força de um ato 
legislativo da União, no âmbito de 
legislação setorial, ou como parte de uma 
especificação técnica europeia deve 
cumprir os critérios previstos no n.º 2 e 
pode constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

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

Alteração 318
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida por força de um ato legislativo da 
União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âmbito de legislação setorial, 
essa metodologia deve ser aplicada quando 

Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida por força de um ato legislativo da 
União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âmbito de legislação setorial, 
esses atos legislativos devem ser adotados 
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o custo do ciclo de vida constar dos 
critérios de adjudicação referidos no 
artigo 66.º, n.º 1.

em estreita consulta com as partes 
interessadas. Essas metodologias comuns 
devem ser aplicadas quando o custo do 
ciclo de vida constar dos critérios de 
adjudicação referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 319
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é 
inferior em mais de 25 % ao preço 
ou ao custo médio das restantes 
propostas, ou 15 % para contratos 
relativos a serviços e trabalho de 
mão-de-obra intensiva;

Or. en

Justificação

Para estabelecer uma proposta anormalmente baixa uma condição é suficiente. Os limites de 
50 % e 10 % são demasiado elevados e é necessária uma diminuição considerável, 
nomeadamente quando os custos com a mão-de-obra em contratos de empreitada de obras e 
de serviços constituem uma grande proporção do contrato, o que poderia conduzir a 
reduções nos salários e nas condições.

Alteração 320
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30 % ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
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Or. en

Alteração 321
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para estabelecer uma proposta anormalmente baixa uma condição é suficiente. Os limites de 
50 % e 10 % são demasiado elevados e é necessária uma diminuição considerável, 
nomeadamente quando os custos com a mão-de-obra em contratos de empreitada de obras e 
de serviços constituem uma grande proporção do contrato, o que poderia conduzir a 
reduções nos salários e nas condições.

Alteração 322
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Justificação

As regras relativas a propostas anormalmente baixas têm de aplicadas independentemente do 
número de propostas apresentadas.
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Alteração 323
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas 

(a) devido ao recurso a subcontratantes 
ou

(b) por outros motivos, as 
autoridades adjudicantes podem 
também solicitar as 
correspondentes explicações, em 
particular nos casos em que o 
preço ou os custos cobrados são 
inferiores aos que são pagos ao 
operador atual ou em que os preços 
ou custos cobrados são inferiores 
aos preços resultantes de outros 
procedimentos de adjudicação 
atuais e comparáveis.

Or. en

Alteração 324
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes devem também 
solicitar as correspondentes explicações, 
em particular nos casos em que o preço 
ou os custos cobrados são inferiores aos 
que são pagos ao operador atual ou em 
que os preços ou custos cobrados são 
inferiores aos preços resultantes de outros 
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procedimentos de adjudicação atuais e 
comparáveis.

Or. en

Alteração 325
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 326
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) À observância das disposições 
relativas à proteção social e de 
emprego e das condições de 
trabalho aplicáveis no local onde o 
trabalho, o serviço ou o 
fornecimento serão executados, 
conforme previsto na legislação 
nacional e/ou em convenções 
coletivas ou disposições do direito 
laboral internacional constantes do 
anexo XI.

Or. en

Justificação

A observância da legislação laboral e social precisa de ser adicionada como uma razão para 
o preço ou custo de uma obra ou serviço. As alterações foram introduzidas para assegurar 
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que um operador não pode vencer um concurso por não respeitar a legislação social e 
laboral.

Alteração 327
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) À observância das obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou das 
obrigações relativas a condições sociais e 
laborais, tais como saúde e segurança no 
trabalho, incluindo proteção dos 
trabalhadores que procuram melhorar a 
saúde e segurança no seu local de 
trabalho, segurança social e condições de 
trabalho, conforme estabelecido pelas leis, 
regulamentações e disposições 
administrativas nacionais e da UE, bem 
como sentenças arbitrais, convenções e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional constantes do 
anexo XI e aplicáveis no local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
executados; estas obrigações devem 
aplicar-se igualmente a situações 
transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro, ou, quando não 
sejam aplicáveis, à observância de outras 
disposições que assegurem um nível de 
proteção equivalente;

Or. en

Alteração 328
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 329
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) À possibilidade de obtenção de 
um auxílio estatal pelo proponente.

Suprimido

Or. en

Alteração 330
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

(e) À possibilidade de obtenção de 
um auxílio estatal pelo proponente.

Suprimido

Or. en

Alteração 331
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin
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Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3.

A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3, 
ou quando a justificação recebida não for 
suficiente.

Or. en

Alteração 332
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3. 

A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Deve excluir a proposta 
quando os meios de prova não justificarem 
o baixo nível de preços ou custos, tendo em 
conta os elementos a que se refere o n.º 3. 

Or. en

Alteração 333
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 

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

anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
nacional e da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Or. en

Alteração 334
Stephen Hughes

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
disposições estabelecidas no n.º 3, 
alínea d).

Or. en

Alteração 335
Inês Cristina Zuber

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. É preciso ter em conta os 
Estados-Membros que se encontram 
numa situação economicamente 
deficitária, de forma a que estes países 
não fiquem impossibilitados de promover 
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o investimento público.

Or. pt

Alteração 336
Sylvana Rapti

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º Artigo 70.º

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
devem incluir obrigações relativas a 
condições sociais e laborais, tais como 
saúde e segurança no trabalho, incluindo 
os trabalhadores que procuram melhorar 
a saúde e segurança no seu local de 
trabalho, segurança social e condições de 
trabalho, conforme estabelecido pelas leis, 
regulamentações e disposições 
administrativas nacionais e da UE, bem 
como sentenças arbitrais, convenções e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional constantes 
do anexo XI e aplicáveis no local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
executados; estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um Estado-
Membro prestam serviços num outro 
Estado-Membro. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.
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Or. en

Alteração 337
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º Artigo 70.º

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental e devem 
incluir obrigações relativas a condições 
sociais e laborais, tais como saúde e 
segurança no trabalho, segurança social e 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pelas leis, regulamentações e 
disposições administrativas nacionais e da 
UE, bem como sentenças arbitrais, 
convenções e contratos coletivos, e pelas 
disposições do direito laboral 
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis no local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são executados; 
estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços num outro Estado-
Membro. Podem ainda incluir um requisito 
no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. en
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Alteração 338
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º Artigo 70.º
Condições de execução dos contratos Condições de execução dos contratos

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

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

Or. en

Alteração 339
Olle Ludvigsson

Proposta de diretiva
Artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º-A
Obrigações relativas à fiscalidade, à 

proteção do ambiente e às disposições em 
matéria de proteção do emprego e 

condições de trabalho
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A autoridade adjudicante pode indicar, ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
indicar, no caderno de encargos, o 
organismo ou os organismos junto dos 
quais os candidatos ou proponentes 
podem obter as informações pertinentes 
sobre as obrigações relativas à 
fiscalidade, à proteção do ambiente e às 
disposições em matéria de proteção do 
emprego e condições de trabalho 
normalmente aplicadas no local onde as 
prestações serão realizadas e que serão 
aplicáveis aos trabalhos realizados no 
estaleiro ou aos serviços prestados 
durante a execução do contrato.
2. A entidade adjudicante que fornecer as 
informações referidas no n.º 1 deve 
solicitar aos proponentes ou candidatos 
no processo de adjudicação que indiquem 
ter tomado em consideração, ao 
elaborarem as respetivas propostas, as 
obrigações relativas às disposições em 
matéria de proteção e condições de 
trabalho em vigor no local em que a 
prestação será realizada.
3. Os Estados-Membros dotados de um 
regime de proteção para os funcionários 
públicos (no âmbito do setor público) 
podem solicitar que seja conferida 
proteção semelhante a um trabalhador de 
um operador económico, caso o operador 
preste serviços financiados por fundos 
públicos.

Or. en

Alteração 340
Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

autoridade adjudicante deve solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos, 
fornecendo informações sobre estes, 
incluindo os nomes, dados de contacto e 
representantes legais. Quaisquer 
alterações à cadeia de subcontratação 
devem ser propostas pelo operador 
económico e aprovadas pela autoridade 
adjudicante. A alteração proposta deve ser 
rejeitada se não garantir o respeito pelo 
princípio geral definido no artigo 54.º, 
n.º 2 ou se se aplicar alguma das 
condições de exclusão previstas no 
artigo 55.º. Quaisquer alterações à cadeia 
de subcontratação devem assegurar o 
respeito pelas disposições da presente 
Diretiva e pelas condições estabelecidas 
na documentação relativa ao concurso e 
devem garantir um desempenho das 
funções relacionadas com o contrato 
equivalente ao definido na proposta. No 
caso de a alteração proposta envolver 
igualmente um novo subcontratante, o 
adjudicatário deve indicar o seu nome, 
dados de contacto e representantes legais.

Or. en

Alteração 341
Milan Cabrnoch, Anthea McIntyre

Proposta de diretiva
Artigo 71 – 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 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 

Suprimido
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fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Or. en

Alteração 342
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 71 – 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 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. en

Alteração 343
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

3. Os n.os 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do adjudicatário e dos 
subcontratantes. Os Estados-Membros
devem prever um sistema de 
responsabilidade conjunta e solidária ao 
longo da cadeia de subcontratação.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que o adjudicatário e qualquer 
subcontratante intermediário podem ser 
diretamente responsabilizados como 
fiadores, além ou em vez de um 
subcontratante, por alguma falha 
decorrente do incumprimento por parte do 
subcontratante de disposições relativas a 
direitos fundamentais, requisitos de saúde 
e segurança, regras e normas sociais, 
condições laborais e de emprego, saúde e 
segurança no trabalho e segurança social, 
conforme estabelecido pelas leis, 
regulamentações e disposições 
administrativas nacionais e da UE, bem 
como sentenças arbitrais, convenções e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XI e aplicáveis no local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
executados; estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um Estado-
Membro prestam serviços num outro 
Estado-Membro. O disposto no presente 
artigo aplica-se sem outras condições, 
nomeadamente sem o sujeito ou sujeitos 
responsabilizados serem diretamente os 
culpados.
Os Estados-Membros podem prever 
normas de responsabilidade mais 
rigorosas nos termos da legislação 
nacional.
A autoridade adjudicante no seu contrato 
com o adjudicatário, e o adjudicatário e 
qualquer subcontratante intermédio nos 
contratos com os seus subcontratantes, 
devem determinar que, caso tenham 
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motivos para crer que o seu 
subcontratante imediato está a infringir 
as regras referidas no segundo parágrafo, 
o subcontratante empregador tomará 
medidas imediatas para resolver a 
situação e, se tal não for possível, o 
contrato em causa será rescindido.
Se a rescisão do contrato e a substituição 
do subcontratante em causa se 
consubstanciar numa transferência de 
empresa, conforme previsto na 
Diretiva 2001/23/CE, aplicam-se as 
disposições dessa Diretiva.

Or. en

Justificação

É necessário um sistema de responsabilidade conjunta e solidária ao longo da cadeia de 
subcontratação, por forma a evitar violações dos direitos dos trabalhadores.

Alteração 344
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

É necessário um sistema de responsabilidade conjunta e solidária ao longo da cadeia de 
subcontratação, por forma a evitar violações dos direitos dos trabalhadores.

Alteração 345
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Artigo 71-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-A
Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante deve estipular que 
as condições e requisitos aplicáveis ao 
proponente devem igualmente aplicar-se a 
todos os terceiros que executem parte do 
contrato na qualidade de subcontratante.

Or. nl

Alteração 346
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 71-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º-B
Em caso de ocorrência das situações 
referidas na Diretiva 2001/23/CE, a 
presente Diretiva aplica-se igualmente à 
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais autoridades adjudicantes a 
operadores económicos selecionados pelas 
mesmas, independentemente de as obras, 
os produtos ou os serviços se destinarem 
ou não a uma finalidade de interesse 
público, no âmbito da presente Diretiva 
relativa aos contratos públicos.

Or. nl

Alteração 347
Sari Essayah
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Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal ou 
parcial da posição do contratante inicial, na 
sequência de operações de reestruturação 
empresarial ou de uma insolvência, para 
outro operador económico que satisfaça os 
critérios em matéria de seleção qualitativa 
inicialmente estabelecidos, desde que daí 
não advenham outras modificações 
substanciais ao contrato e que a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente Diretiva. O primeiro parágrafo 
também não se aplica no caso de haver 
uma reestruturação da autoridade 
adjudicante, na medida em que esta tem o 
direito de transferir o acordo para 
terceiros que serão responsáveis pelos 
deveres da autoridade adjudicante.

Or. en

Alteração 348
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 349
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 350
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 351
Emilie Turunen
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Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os anúncios referidos no n.º 1 incluem as 
menções previstas no anexo VI, parte I.

Or. en

Alteração 352
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 353
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 

Suprimido
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pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Or. en

Alteração 354
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 355
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 

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

exaustividade dos serviços, as necessidades 
específicas das diferentes categorias de 
utilizadores, incluindo grupos 
desfavorecidos e vulneráveis, a 
necessidade de promover a participação 
das PME, o envolvimento e a capacitação 
dos utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço da prestação do serviço.

Or. en

Alteração 356
Emilie Turunen

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 357
Nadja Hirsch
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 358
Riikka Manner, Sampo Terho

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes têm em 
conta a necessidade de garantir a elevada 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
acessibilidade económica, disponibilidade 
e exaustividade dos serviços, as 
necessidades específicas das diferentes 
categorias de utilizadores, o envolvimento 
e a capacitação dos utilizadores, a sua 
satisfação, inclusão social e, se pertinente,
a inovação. Na definição dos critérios de 
qualidade, as autoridades adjudicantes 
podem recorrer aos critérios estabelecidos 
no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services.

Or. en
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Alteração 359
Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades adjudicantes podem 
escolher limitar a participação num 
procedimento de concurso para prestação 
de serviços sociais ou de saúde a 
organizações sem fins lucrativos, desde 
que uma lei nacional compatível com a 
legislação europeia preveja o acesso 
restrito a determinados serviços a favor de 
organizações sem fins lucrativos, em 
conformidade com a jurisprudência do 
TJE. O convite à apresentação de 
propostas deve fazer referência à presente 
disposição e devem ser respeitados os 
princípios básicos da transparência e da 
igualdade de tratamento.

Or. en

Justificação

De acordo com a jurisprudência do TJE, em particular o acórdão proferido no caso C-70/95 
(Sodemare), as autoridades adjudicantes podem reservar a adjudicação de contratos a 
organizações sem fins lucrativos, desde que tal restrição se encontre em conformidade com a 
legislação europeia e se revele necessária e apropriada para alcançar determinados 
objetivos sociais do sistema de proteção social nacional.

Alteração 360
Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Uma panorâmica geral da aplicação de 
políticas de contratação sustentáveis, 

(b) Uma panorâmica geral da aplicação de 
políticas de contratação sustentáveis, 
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nomeadamente nos procedimentos que têm 
em conta considerações relacionadas com a 
proteção do ambiente, a inclusão social, 
incluindo a acessibilidade para as pessoas 
com deficiência, ou a promoção da 
inovação;

nomeadamente nos procedimentos que têm 
em conta considerações relacionadas com a 
proteção do ambiente, critérios sociais 
como equilíbrio de géneros, o comércio 
ético e a inclusão social, incluindo a 
acessibilidade para as pessoas com 
deficiência e oportunidades de emprego 
para pessoas portadoras de deficiência, 
desfavorecidas ou trabalhadores 
vulneráveis, ou a promoção da inovação;

Or. en

Alteração 361
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta e de 
acompanhamento que possam ser 
acionados com vista a prevenir, detetar e 
comunicar adequadamente os casos de 
fraude, corrupção, conflitos de interesses,
outras irregularidades graves no domínio 
dos contratos públicos, bem como 
infrações específicas de disposições 
constantes dos artigos 54.º, 55.º e 71.º;

Or. en

Alteração 362
Ramona Nicole Mănescu, Silvana Koch-Mehrin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 363
Ramona Nicole Mănescu

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. O relatório anual deve também 
incluir uma comparação anual entre os 
preços apresentados e os custos efetivos 
dos contratos que já foram realizados, 
bem como a potencial influência sobre o 
número de funcionários empregados 
pelos fornecedores.

Or. en

Alteração 364
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídicos e económicos às autoridades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
procedimentos de adjudicação de contratos. 

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

Os Estados-Membros asseguram 
igualmente que cada autoridade 
adjudicante possa obter assistência e 
aconselhamento especializados em 
questões específicas, nomeadamente em 
relação às disposições constantes dos 
artigos 54.º, 55.º e 71.º.

Or. en

Alteração 365
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os operadores económicos tenham fácil 
acesso às informações pertinentes sobre as 
obrigações relativas à fiscalidade, à 
proteção do ambiente e às disposições 
legais em matéria social e laboral em vigor 
no Estado-Membro, na região ou 
localidade em que as prestações irão ser 
realizadas e que serão aplicáveis aos 
trabalhos realizados no estaleiro ou aos 
serviços prestados durante a execução do
contrato.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
os operadores económicos tenham fácil 
acesso às informações pertinentes sobre as 
obrigações relativas à fiscalidade, à 
proteção do ambiente e às disposições 
legais em matéria social e laboral 
aplicáveis no local onde as prestações irão 
ser realizadas. Os Estados-Membros
devem assegurar igualmente que as 
autoridades adjudicantes referem onde 
pode ser encontrada a informação no 
caderno de encargos.

Or. en

Alteração 366
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes solicitam 
aos proponentes ou candidatos no 
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processo de adjudicação que indiquem ter 
tomado em consideração, ao elaborarem 
as respetivas propostas, as obrigações 
relativas às disposições em matéria de 
legislação social e de emprego aplicáveis 
no local em que as prestações serão 
realizadas.

Or. en

Justificação

A presente alteração reintroduz o n.º 2 do atual artigo 27 da Diretiva 2004/18/CE relativa a 
contratos públicos.

Alteração 367
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

«Norma»: uma especificação técnica 
aprovada por um organismo de 
normalização reconhecido para aplicação
repetida ou continuada, cuja observância 
não é obrigatória e que se enquadra no 
âmbito de uma das seguintes categorias:

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

Or. en

Alteração 368
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Especificação técnica comum»: uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 

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

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

Or. en

Alteração 369
Ria Oomen-Ruijten, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 94 relativa às cláusulas 
de trabalho no âmbito de contratos 
públicos.

Or. en

Alteração 370
Birgit Sippel, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Certificação de que o operador
económico não é objeto de um 
procedimento de falência ou de 
liquidação, tal como referido no artigo 

(c) Certificação de que o operador 
económico não se encontra numa das 
situações constantes do artigo 55.º, n.º 3 e 
n.º 3-A;
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55.º, n.º 3, alínea b);

Or. en

Alteração 371
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Certificados ou declarações 
adequados em matéria de prova do 
respeito das regras e normas do direito 
social e do trabalho definido pela 
legislação nacional e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento serão executados;

Or. en

Alteração 372
Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – alínea f

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 373
Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Anexo XIV – parte II – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Indicação dos sistemas de rastreio e 
de gestão da cadeia de abastecimento que 
o operador económico poderá aplicar 
aquando da execução do contrato;

Or. en

Justificação

Os sistemas de rastreio e de gestão da cadeia de abastecimento são particularmente 
importantes nos casos em que tenham sido utilizadas características do ciclo de vida como 
especificações técnicas ou critérios de adjudicação. Serão igualmente pertinentes para as 
condições de execução de alguns contratos. Não há motivo para que uma autoridade 
adjudicante possa inquirir sobre o equipamento técnico e as medidas de gestão ambiental de 
um proponente e não sobre sistemas e procedimentos em vigor relativamente à relação do 
proponente com a sua cadeia de abastecimento.

Alteração 374
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Anexo XVI – coluna 2 – última linha

Texto da Comissão Alteração

Código CPV Descrição

Transporte escolar e de alunos

Or. en


