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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

Os contratos públicos constituem um fator importante na nossa sociedade comum, em termos 
económicos, sociais e ambientais. Na Europa, as autoridades públicas gastam cerca de 18% 
do PIB em produtos e serviços adquiridos por contratos públicos. Os contratos públicos 
podem e devem ser usados como um instrumento para executar os objetivos da UE. 

Os contratos públicos constituem um instrumento importante para permitir que as autoridades 
adjudicantes utilizem melhor o dinheiro dos contribuintes. Isto inclui a utilização dos 
contratos públicos para criar um desenvolvimento sustentável que inclua incrementar o 
desenvolvimento positivo, por exemplo, nas áreas do ambiente, clima, antidiscriminação, 
bem-estar dos animais e emprego da juventude. Sendo o desenvolvimento sustentável um 
objetivo consagrado no Tratado de Lisboa, é importante capacitar e incentivar todas as 
autoridades públicas para utilizarem os contratos públicos como instrumento para alcançar 
este objetivo. 

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar irá transmitir este 
parecer à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores. O parecer irá 
concentrar-se em questões relativas aos contratos públicos sustentáveis nas áreas ambiental, 
económica e social.  

A relatora regozija-se com a proposta da Comissão de uma nova diretiva sobre os contratos 
públicos. A proposta concentra-se no aumento da eficiência das despesas públicas, implica a 
simplificação e flexibilidade das normas atuais e realça a importância das considerações 
ambientais. Outras sugestões abordam a tarefa de tornar os contratos públicos mais úteis para 
apoiar os objetivos comuns da sociedade. 

A relatora gostaria de dar um realce adicional às seguintes questões importantes:

- Não deve haver nenhuma ambiguidade quanto à questão de as autoridades adjudicantes 
serem autorizadas a fixar exigências mais rigorosas ou que vão além do exigido pela atual 
legislação da UE em áreas específicas.  


- Devem ser promovidas soluções inovadoras nos contratos públicos. Os adquirentes 

públicos devem ser incentivados a adquirir produtos e serviços inovadores para se alcançar 
os objetivos do desenvolvimento sustentável. São necessárias novas soluções e ideias 
inovadoras na área do ambiente e os contratos públicos devem ser usados como 
instrumento para satisfazer essas necessidades.

- Os critérios relativos às considerações do ciclo de vida devem ser atualizados. É imperativo 
ter em conta os efeitos sociais e ambientais de todo o procedimento de produção. Portanto, 
as autoridades adjudicantes devem ter mais possibilidades de impor exigências ao 
procedimento de produção e não apenas ao produto específico. Isto resultará em contratos 
públicos mais sustentáveis. 

- Com base em considerações de saúde pública, a aplicação de acordos coletivos e 
convenções internacionais em matéria de emprego não deve ser uma opção mas sim um 
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requisito imposto aos contratantes afetados. Para preservar a saúde dos trabalhadores e o 
seu ambiente laboral deve ser possível excluir e sancionar os candidatos aos contratos 
públicos que não respeitem a legislação social e laboral. Não devem ser criados obstáculos 
aos países que ratificaram a Convenção n.º 94 da OIT na execução da mesma. 

- Deve dar-se preferência à utilização de normas em vez de rótulos. As normas são úteis na 
medida em que são bem compreendidas pelos proponentes na área pertinente e ajudam a 
evitar que as autoridades adjudicantes tenham de “reinventar a roda”. Ao facilitar a 
utilização de normas, a diretiva torna mais fácil às autoridades adjudicantes fixar exigências 
ambientais e sociais.

- É imperativo que a diretiva não reduza a possibilidade de os municípios cooperarem com 
vista à prestação de alguns serviços de interesse geral, por exemplo, o tratamento de águas 
e de resíduos.

- A diretiva deve aumentar a possibilidade de impor exigências ao conjunto da cadeia de 
contratantes, ou seja, também aos subcontratantes. Não só o contratante/proponente 
principal tem de respeitar as normas e regulamentos estabelecidos pela autoridade 
adjudicante como se deve exigir aos subcontratantes que o façam. É necessário um sistema 
de controlo que abranja todas as partes da cadeia de contratantes.


A relatora está empenhada em preservar a autodeterminação e autonomia dos municípios, 
regiões e outras autoridades adjudicantes locais. O regulamento tem de ser claro para evitar 
litígios de interpretação. A simplificação da diretiva também irá incentivar e capacitar as 
autoridades adjudicantes a integrarem objetivos de sustentabilidade claros nas suas políticas 
em matéria de contratos públicos.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar insta a Comissão do 
Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a 
incorporar as seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) 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 

(2) Os contratos públicos - 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 - desempenham um 
papel fundamental na estratégia Europa 
2020, bem como para cumprir o objetivo 
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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 
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 desenvolvimento sustentável referido no 
Tratado de Lisboa. 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 
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.

Justificação

É necessário relacionar o texto com o Tratado de Lisboa para realçar a importância do 
desenvolvimento sustentável. 

Alteração 2

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 

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
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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 
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.

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 
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 incentivar a adjudicação local, assim 
como de permitir que os adquirentes 
utilizem melhor os contratos públicos para 
apoiar objetivos sociais comuns. Para 
alcançar estes objetivos comuns, as 
autoridades adjudicantes são encorajadas 
a fixar exigências mais rigorosas ou que 
vão além da atual legislação da UE em 
áreas específicas. 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 prevê legislação sobre a forma 
como comprar, sendo o objeto da compra 
da competência das entidades 
contratantes. Para alcançar estes 
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objetivos comuns, as entidades 
adjudicantes são encorajadas a fixar 
exigências mais rigorosas ou que vão 
além da atual legislação da UE em áreas 
específicas.

Justificação

Não deve haver nenhuma ambiguidade quanto à questão de as autoridades adjudicantes 
serem autorizadas a fixar exigências mais rigorosas ou que vão além do exigido pela atual 
legislação da UE em áreas específicas.  Uma declaração precoce do papel da diretiva na 
concretização da coesão climática, ambiental e social terá em conta os artigos relativos a 
estas questões posteriormente. 

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) As formas cada vez mais diversificadas 
de ação pública tornaram necessário definir 
de forma mais clara o próprio conceito dos 
contratos em causa. As regras da União em 
matéria de contratos públicos não 
pretendem abranger todas as formas de 
aplicação dos fundos públicos, mas apenas 
a aquisição de obras, produtos ou serviços 
a título oneroso. O conceito de aquisição 
deve ser entendido num sentido lato como 
a obtenção dos benefícios das obras, 
produtos ou serviços em questão, sem 
implicar necessariamente uma 
transferência da propriedade para as 
autoridades adjudicantes. Além disso, o 
simples financiamento de uma atividade, 
frequentemente associado à obrigação de 
reembolsar os montantes recebidos que não 
sejam utilizados para os efeitos previstos, 
não se enquadra normalmente nas regras 
aplicáveis aos contratos públicos.

(3) As formas cada vez mais diversificadas 
de ação pública tornaram necessário definir 
de forma mais clara o próprio conceito dos 
contratos em causa. As regras da União em 
matéria de contratos públicos não 
pretendem abranger todas as formas de 
aplicação dos fundos públicos, mas apenas 
a aquisição de obras, produtos ou serviços 
a título oneroso. O conceito de aquisição 
deve ser entendido num sentido lato como 
a obtenção dos benefícios das obras, 
produtos ou serviços em questão, sem 
implicar necessariamente uma 
transferência da propriedade para as 
autoridades adjudicantes. Além disso, o 
simples financiamento de uma atividade, 
frequentemente associado à obrigação de 
reembolsar os montantes recebidos que não 
sejam utilizados para os efeitos previstos, 
não se enquadra normalmente nas regras 
aplicáveis aos contratos públicos. Os 
contratos adjudicados a entidades 
controladas ou a cooperação para a 
execução conjunta das missões de serviço 
público das autoridades adjudicantes 
envolvidas devem ser isentos da aplicação 
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das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União deve, na definição e 
execução das suas políticas e ações, ter 
em conta as exigências relacionadas com 
a promoção de um nível elevado de 
emprego, a garantia de uma proteção 
social adequada, a luta contra a exclusão 
social e um nível elevado de educação, 
formação e proteção da saúde humana. A 
presente diretiva contribui para atingir 
estes objetivos ao incentivar a contratação 
pública socialmente sustentável, ao 
garantir que são utilizados critérios 
sociais em todas as fases do procedimento 
e ao reforçar todas as obrigações 
existentes a nível da União, nacional e 
internacional no que diz respeito às 
condições de trabalho, à proteção social e 
à saúde pública.

Justificação

O considerando 5 já menciona o artigo 11.º do TFUE, que assegura que os requisitos de 
proteção ambiental sejam integrados em todas as políticas da União. Este novo considerando 
procura fazer o mesmo relativamente ao artigo 9.º do TFUE, que assegura que todos os 
objetivos sociais e de saúde sejam tidos em conta em todas as políticas da União.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-B) Um objetivo essencial da Estratégia 
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para a Saúde (2008-2013) é a "Saúde em 
Todas as Políticas" (STP), ou seja, a 
integração das preocupações de saúde em 
todas as políticas a nível da União, 
nacional e regional, uma abordagem 
apoiada pelos Estados-Membros na 
Declaração de 2007 sobre a "Saúde em 
Todas as Políticas" (STP). A presente 
diretiva contribui para assegurar que as 
regras relativas aos contratos públicos 
possam ajudar as entidades contratantes a 
realizar os objetivos relativos à saúde 
pública e que os critérios relativos a esta 
última e à saúde e segurança no local de 
trabalho possam ser aplicados em todas as 
fases do procedimento de contratação 
pública.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 5

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 as 
considerações de caráter social 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 especificações técnicas e 
critérios de adjudicação com vista à 
realização de procedimentos de 
contratação pública sustentáveis,
assegurando simultaneamente o vínculo 
com o objeto do contrato e a obtenção da 
melhor relação qualidade/preço para os 
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seus contratos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Os contratos públicos contam para 
cerca de 19% do PIB, ou seja, quase 40 
vezes o montante prestado pelos 
Estados-Membros da UE a título da
Ajuda Pública ao Desenvolvimento 
(APD). Enquanto tal, dispõem de um 
potencial enorme para constituírem um 
instrumento de realização das obrigações 
da EU relativamente à coerência da 
política de desenvolvimento consagrada 
no artigo 208.º do TFUE e para a 
implementação das políticas de 
governação sustentável, tanto na União, 
como nos países em desenvolvimento.

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 5-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-B) As autoridades adjudicantes têm 
amplos poderes discricionários para 
escolher as especificações técnicas que 
definem os bens, serviços ou obras que 
pretendem adjudicar. Além disso, dispõem 
de amplo arbítrio para utilizar, tanto 
especificações técnicas, como critérios de 
adjudicação para realizar os seus 
objetivos contratuais, incluindo 
especificações e critérios concebidos para 
realizar procedimentos de contratação 
mais sustentáveis. As especificações 
técnicas e os critérios de adjudicação,
incluindo os relativos aos objetivos de 
sustentabilidade, devem ser ligados ao 
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objeto do contrato de adjudicação. Desde 
que seja mantida a ligação ao objeto das 
regras aplicáveis, a presente Diretiva não 
pretende restringir mais ainda os tipos de 
preocupações com que uma autoridade 
adjudicante pode lidar através das 
especificações técnicas e dos critérios de 
seleção.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 5-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-C) As especificações técnicas, os 
critérios de seleção e as condições de 
execução dos contratos não são 
distinguidas pelo seu conteúdo, mas sim 
pelo papel que desempenham no processo 
de adjudicação. Através das 
especificações técnicas a autoridade 
adjudicante define requisitos absolutos; a 
capacidade para satisfazer as 
especificações constitui um pré-requisito 
para a elegibilidade de um candidato ao 
contrato e apenas os bens ou serviços que 
satisfaçam as especificações podem ser 
objeto da seleção. Em contrapartida, os 
critérios de seleção permitem à autoridade 
adjudicante comparar as vantagens 
relativas de diversas combinações de 
critérios. Os critérios de adjudicação são 
ponderados e cada proponente é 
classificado no que diz respeito ao ponto 
até ao qual satisfaz cada critério, mas a 
capacidade para satisfazer todos os 
critérios de aplicação não constitui um 
pré-requisito. Por fim, podem ser 
incluídas cláusulas contratuais de 
desempenho para indicar a forma como o 
contrato deve ser executado. A autoridade 
adjudicante dispõe de amplos poderes 
discricionários para incorporar os seus 
objetivos de sustentabilidade em qualquer 
fase do procedimento de contratação –
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através de especificações técnicas, 
critérios de adjudicação e condições 
contratuais de desempenho.

Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a eco-inovação e a 
inovação social, são impulsionadores 
fundamentais do crescimento futuro e 
foram colocadas no centro da Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. As 
autoridades públicas devem fazer a melhor 
utilização estratégica dos contratos 
públicos para fomentar a inovação. A 
aquisição de bens e serviços inovadores 
desempenha um papel fundamental na 
melhoria da eficiência e da qualidade dos 
serviços públicos dando simultaneamente 
resposta aos grandes desafios sociais. 
Contribui para a utilização mais rentável 
dos fundos públicos, bem como para 
maiores benefícios económicos, ambientais 
e sociais no que respeita ao surgimento de 
novas ideias, à sua tradução em produtos e 
serviços inovadores e, consequentemente, à 
promoção de um crescimento económico 
sustentável. A presente Diretiva deverá 
contribuir para facilitar os contratos 
públicos no domínio da inovação e ajudar 
os Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deve prever-se um 
procedimento de adjudicação específico 
que permita que as autoridades 
adjudicantes instituam uma parceria para a 
inovação a longo prazo tendo em vista o 
desenvolvimento e posterior aquisição de 
produtos, serviços ou obras novos e 
inovadores, desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 

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

desempenho e custos previamente 
acordados. A parceria deve ser estruturada 
de forma a proporcionar a «procura do 
mercado» necessária, incentivando o 
desenvolvimento de uma solução 
inovadora sem excluir outros produtos do 
mercado. Além disso, ao definir as 
condições aplicáveis aos contratos 
públicos, as entidades adjudicantes devem 
poder optar entre adjudicar um contrato 
com base na proposta economicamente 
mais vantajosa ou na proposta mais 
inovadora e sustentável (e, se for 
pertinente, a mais avançada em termos 
tecnológicos) e deve deixar bem claro 
qual destas opções se aplica quando 
publicar o convite à apresentação de 
propostas.

Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 28

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, 

(28) As autoridades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, da eficiência 
energética, social, do bem-estar animal 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 
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e que o rótulo seja acessível e esteja à 
disposição de todas as partes interessadas.

organizações ambientais possam participar, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à 
disposição de todas as partes interessadas.

Justificação

A referência à eficiência energética e à poupança de energia é essencial, tendo em conta a 
Diretiva "Eco design" e as suas disposições relativas a produtos.

Alteração 12

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, sociais ou relativas ao 
bem-estar dos animais, 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.

Alteração 13

Proposta de diretiva
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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 
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 adotar como critério
de adjudicação a «proposta 
economicamente mais vantajosa».

Alteração 14

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 

(38) As autoridades adjudicantes deverão 
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço. Para determinar 
a proposta que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço, as autoridades 
adjudicantes devem utilizar critérios 
objetivos que estejam ligados ao objeto do 
contrato. Os critérios de adjudicação 
escolhidos não devem, porém, conferir à 



PE487.738v03-00 16/47 AD\910630PT.doc

PT

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.

autoridade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Em vez disso, o 
procedimento de adjudicação deve 
garantir a concorrência efetiva, em estrito 
cumprimento dos princípios da 
não-discriminação e da igualdade de 
tratamento. Estes princípios requerem, 
entre outros, que a informação fornecida 
aos proponentes seja verificada de forma 
efetiva e transparente.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Contudo, 
tendo em conta as enormes diferenças entre 
Setores e entre mercados, não seria 
adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos Setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Abril de 2009, relativa à promoção 
de veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório 
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 

(39) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Contudo, 
tendo em conta as enormes diferenças entre 
Setores e entre mercados, não seria 
adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos Setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de Abril de 2009, relativa à promoção 
de veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório 
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de Janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
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de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
condições do setor em causa, e promover o 
desenvolvimento e a adoção de abordagens 
europeias para determinar os custos ao 
longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

de vida continua a avançar
significativamente e as aplicações 
setoriais específicas do custo do ciclo de 
vida continuam a ser desenvolvidas, 
testadas e afinadas. Afigura-se portanto 
adequado continuar a utilizar legislação 
setorial específica que defina objetivos e 
metas obrigatórios no contexto das 
políticas e condições do setor em causa, e 
promover o desenvolvimento e a adoção de 
abordagens europeias para determinar os 
custos ao longo do ciclo de vida como um 
incentivo adicional à utilização dos 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável. Estes 
esforços devem incorporar aplicações 
setoriais de cálculo do custo do ciclo de 
vida. Em conformidade com outras 
disposições da presente Diretiva, os 
critérios de contratação obrigatórios 
adotados através de legislação setorial 
específica podem incluir também 
especificações técnicas e critérios de 
adjudicação, assim como incorporar 
considerações em matéria de 
sustentabilidade relativas aos benefícios e 
prejuízos sociais e ambientais 
generalizados, mesmo quando estes não 
tenham sido ou não possam ser 
monitorizados, desde que estejam ligados 
ao objeto do contrato e respeitem 
rigorosamente os princípios da 
transparência, não-discriminação e 
igualdade de proteção.

Alteração 16

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 determinado 

(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 determinado 
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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 

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 às condições de trabalho
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 deve, em todo o 
caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências 
imediatas para as condições de trabalho do
pessoal. 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 
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qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

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

Alteração 17

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 
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. 

(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 promover a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego das 
pessoas com dificuldades especiais de 
inserção, a luta contra o desemprego, a 
proteção do ambiente, a proteção da saúde 
pública 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 - em particular, 
a Convenção n.º 94 da OIT - 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.

Justificação

Realça a importância da Convenção n.º 94 da OIT sobre as Cláusulas Laborais (Contratos 
de Direito Público), que regula especificamente os contratos públicos. A UE tem de se 
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empenhar nas normas da OIT.

Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. 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. 

Justificação

Esta alteração é necessária para permitir que os municípios cooperem duma forma eficaz 
com vista à prestação de alguns serviços de interesse geral, por exemplo, o tratamento de 
águas e de resíduos.

Alteração 19

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

Justificação

Esta alteração é necessária para permitir que os municípios cooperem duma forma eficaz 
com vista à prestação de alguns serviços de interesse geral, por exemplo, o tratamento de 
águas e de resíduos.
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Alteração 20

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. 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:
a) A autoridade adjudicante exerce sobre 
a pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços;
b) O essencial das atividades da pessoa 
coletiva em causa é realizado para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
pela referida autoridade adjudicante;
c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

(Texto do artigo 11.º, n.º 1 da proposta da Comissão - com modificações)

Justificação

Esta alteração é necessária para permitir que os municípios cooperem duma forma eficaz 
com vista à prestação de alguns serviços de interesse geral, por exemplo, o tratamento de 
águas e de resíduos. Trata-se duma questão de âmbito, pelo que o artigo 11.º da proposta da 
Comissão é transferido para o artigo 1.º com modificações.

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

2-B. O n.º 2-A (novo) aplica-se 
igualmente quando uma ou mais 
entidades controladas que sejam 
autoridades adjudicantes adjudiquem um 
contrato à entidade que as controla, ou a 
outra pessoa coletiva controlada pela 
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mesma autoridade adjudicante, desde que 
não haja participação privada na pessoa 
coletiva à qual o contrato público é 
adjudicado.

(Texto do artigo 11.º, n.º 2 da proposta da Comissão - com modificações)

Justificação

Ver alteração ao artigo 1.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

2-C. Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 3 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato público fora do 
âmbito da presente Diretiva a uma pessoa 
coletiva que controle conjuntamente com 
outras autoridades adjudicantes, nas 
seguintes condições:
a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços;
b) O essencial das atividades da pessoa 
coletiva em causa é realizado para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;
c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

(Texto do artigo 11.º, n.º 3 da proposta da Comissão - com modificações)

Justificação

Ver alteração ao artigo 1.º, n.º 2-A (novo).
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Alteração 23

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

Texto da Comissão Alteração

2-D. Um acordo celebrado entre duas ou 
mais autoridades adjudicantes não é 
considerado um contrato público na 
aceção do artigo 2.º, n.º 7, da presente 
diretiva, pelo que não é abrangido pela 
diretiva, quando se verificarem 
cumulativamente as seguintes condições:
a) tratar-se da prestação de uma tarefa 
pública que incumba a todas as 
autoridades públicas,
b) ser desempenhada exclusivamente 
pelas autoridades públicas envolvidas, ou 
seja, sem inclusão de capital privado.

(Texto do artigo 11.º, n.º 4 da proposta da Comissão - com modificações)

Justificação

Ver alteração ao artigo 1.º, n.º 2-A (novo).

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

2-E. Não obstante, a transferência de 
tarefas entre organizações do setor 
público é uma questão da organização 
administrativa interna dos 
Estados-Membros, não estando sujeita às 
normas relativas a contratos públicos;
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

22-A. “Processo de produção socialmente 
sustentável”, um processo de produção 
em que a execução das obras, prestação 
de serviços e fornecimento de bens 
respeitam a saúde e a segurança, a 
legislação social e laboral, as regras e 
normas, em particular no que diz respeito 
ao princípio da igualdade de tratamento 
no local de trabalho, tal como definido 
pela União, a legislação nacional e os 
acordos coletivos, aplicáveis aquando da 
execução de obras, prestação de serviços e 
fornecimento de bens;

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
Relações entre autoridades públicas
1. 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:
(a) A autoridade adjudicante exerce sobre 
a pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços;
(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 



AD\910630PT.doc 25/47 PE487.738v03-00

PT

adjudicante;
(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.
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.
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.
3. 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:
(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços;
(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;
(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.
Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
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quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:
(a) Os órgãos de decisão da pessoa 
coletiva controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.
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:
(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;
(b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público;
(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;
(d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 
correspondentes ao reembolso dos custos 
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efetivos das obras, serviços ou produtos;
(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.
5. 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.
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.

(Texto do artigo 11.º parcialmente transferido para o artigo 1.º - ver alterações ao artigo 1.º, 
n.º 2, alíneas a) a d) (novo))

Justificação

O conteúdo do artigo 11.º da proposta da Comissão é importante para o âmbito de aplicação 
da Diretiva, pelo que é transferido para o artigo 1.º com modificações. 
Correspondentemente, o artigo 11.º da proposta da Comissão é suprimido.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

base num direito exclusivo
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 beneficiem 
em virtude de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
publicadas, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado.
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Justificação

Reintroduz o artigo 18.º da presente Diretiva 2004/18/CE. Este artigo é importante para 
operações de interesse geral, por exemplo, o jogo (lotarias autorizadas pelo Estado) e a 
eliminação de resíduos. O artigo possibilita que as autoridades reservem algumas operações 
para empresas internas específicas. O Tribunal de Justiça da UE aplicou esta disposição no 
caso C-360/96.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros preveem a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes aplicarem um procedimento 
concorrencial com negociação ou um 
diálogo concorrencial, como estipula a 
presente diretiva, nos seguintes casos:

Justificação

Em certos casos, um procedimento concorrencial com negociação constitui a única forma 
exequível de adjudicar contratos complexos. Portanto, as autoridades adjudicantes devem 
poder optar por este tipo de procedimento em tais casos.

Alteração 29

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem decidir não 
transpor para a sua legislação nacional os 
procedimentos de concurso com 
negociação, de diálogo concorrencial e de 
parceria para a inovação.

Suprimido

Justificação

Em certos casos, um procedimento concorrencial com negociação constitui a única forma 
exequível de adjudicar contratos complexos. Portanto, as autoridades adjudicantes devem 
poder optar por este tipo de procedimento em tais casos.
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Alteração 30

Proposta de diretiva
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º-A
Sítio Web central para concursos públicos 

eletrónicos
No interesse da transparência, as 
autoridades públicas podem publicar 
informações sobre os trabalhos efetuados, 
etc., num sítio Web central europeu 
criado para esse efeito, especificando 
montantes, quantidades e elementos 
similares, para que outras autoridades 
públicas possam comparar quanto foi 
pago por trabalhos comparáveis, etc., e 
usem estas informações como base para 
os seus convites à apresentação de 
propostas, o que permitiria reduzir custos 
e revelar discrepâncias importantes nos 
preços dos contratos.

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

1. As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características 
exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos.

1. As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características 
exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos, a fim de alcançar os 
objetivos da autoridade adjudicante em 
matéria de utilização, sustentabilidade e 
bem-estar animal.
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Alteração 32

Proposta de diretiva
Artigo 41 – título

Texto da Comissão Alteração

Rótulos Rótulos e certificados de uma norma 
verificada por terceiros

Justificação

A utilização de rótulos deve ser suprimida em favor da utilização de normas. As normas são 
úteis na medida em que são bem compreendidas pelos proponentes na área pertinente e 
também ajudam a evitar que as autoridades adjudicantes tenham de “reinventar a roda”. Ao 
facilitar a utilização de normas, a diretiva torna mais fácil às autoridades adjudicantes fixar 
exigências ambientais e sociais.

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

1. 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:

1. 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 e/ou um certificado de 
uma norma verificada por terceiros, desde 
que estejam preenchidas todas as seguintes 
condições:

Alteração 34

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem (a) Os requisitos relativos ao rótulo e/ou 
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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;

certificado de uma norma verificada por 
terceiros 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;

Alteração 35

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Os requisitos relativos ao rótulo foram 
elaborados com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

(b) Os requisitos relativos ao rótulo e/ou 
certificado de uma norma verificada por 
terceiros foram elaborados com base em 
informação científica ou noutros critérios e 
dados objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As regras aplicáveis à seleção são 
razoavelmente proporcionais à natureza 
do contrato;

Alteração 37

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 

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

Alteração 38

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

Texto da Comissão Alteração

(d) Os rótulos estão acessíveis a todas as 
partes interessadas;

(d) os rótulos e/ou certificados de uma 
norma verificada por terceiros estão 
acessíveis a todas as partes interessadas;

Alteração 39

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 e/ou certificado 
de uma norma verificada por terceiros são 
definidos por um terceiro independente do 
operador económico que solicita o mesmo.
Os referidos terceiros podem ser uma 
organização ou organismo nacional ou 
governamental específico.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um rótulo cumprir as 
condições previstas no n.º 1, alíneas b) a 
d), mas incluir também requisitos que não 
estejam ligados ao objeto do contrato, as 
autoridades adjudicantes podem definir a 
especificação técnica por referência às 
especificações pormenorizadas do rótulo
em questão ou, se necessário, às partes do 
mesmo que estejam ligadas ao objeto do 

2. Quando uma norma verificada por 
terceiros não cumprir a definição prevista 
no n.º 6 do anexo VIII porque os seus 
critérios definem requisitos que não 
estejam ligados ao objeto do contrato, as 
autoridades adjudicantes podem definir a 
especificação técnica por referência às 
especificações pormenorizadas da norma
em questão ou, se necessário, às partes da 
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contrato e que sejam adequadas para 
definir as características desse objeto.

mesma que estejam ligadas ao objeto do 
contrato e que sejam adequadas para 
definir as características desse objeto.

Justificação

Visa realçar a utilização de normas verificada por terceiros nos contratos públicos. Ao 
utilizarem normas verificadas por terceiros, as autoridades adjudicantes e os proponentes 
têm um instrumento claro, elegível e útil. O facto de um produto ou serviço cumprir uma 
norma verificada por terceiros comprova que os critérios das autoridades adjudicantes foram 
cumpridos.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A autoridade adjudicante pode indicar 
nas suas especificações técnicas que as 
obras, bens ou serviços que cumprem essa 
norma serão consideradas como 
satisfazendo as especificações técnicas. As 
autoridades adjudicantes também 
aceitarão quaisquer normas equivalentes 
que cumpram as especificações por si 
indicadas. No caso das obras, bens ou 
serviços cujo cumprimento dessa norma 
não tenha sido verificado por terceiros, as 
autoridades adjudicantes também 
aceitarão um dossier técnico do fabricante 
ou outro meio de prova adequado, como 
certificados e declarações.

Justificação

A utilização de rótulos deve ser suprimida em favor da utilização de normas. As normas são 
úteis na medida em que são bem compreendidas pelos proponentes na área pertinente e 
também ajudam a evitar que as autoridades adjudicantes tenham de “reinventar a roda”. Ao 
facilitar a utilização de normas, a diretiva torna mais fácil às autoridades adjudicantes fixar 
exigências ambientais e sociais.

Alteração 42
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Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. 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.

4. Se qualquer 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, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão, a autoridade adjudicante pode 
reexaminar a exclusão do proponente.

Justificação

Trata-se de assegurar de forma clara e inequívoca que a legislação da UE, nacional e 
regional, assim como outras disposições vinculativas, devem ser tidas em conta por todo e 
qualquer proponente e que as autoridades adjudicantes têm claramente o direito de excluir 
os proponentes que não as cumprirem.

Alteração 43

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Respeito de normas no domínio da 
saúde e da segurança e do direito social, 
do trabalho e ambiental definidas pela 
legislação internacional e da União, bem 
como de acordos coletivos.

Justificação

A utilização de rótulos deve ser suprimida em favor da utilização de normas. As normas são 
úteis na medida em que são bem compreendidas pelos proponentes na área pertinente e 
também ajudam a evitar que as autoridades adjudicantes tenham de “reinventar a roda”. Ao 
facilitar a utilização de normas, a diretiva torna mais fácil às autoridades adjudicantes fixar 
exigências ambientais e sociais.
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Alteração 44

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

Texto da Comissão Alteração

4. 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 
operadores económicos se encontram numa 
situação de conflito de interesses que pode 
afetar negativamente a execução do 
contrato.

4. No que respeita à capacidade técnica 
e/ou profissional, as autoridades 
adjudicantes podem exigir que os 
operadores económicos disponham de, ou 
tomem medidas para aceder a ou adquirir,
os recursos humanos e técnicos e da 
experiência necessários para assegurar a 
prestação do nível de qualidade adequado 
na execução do contrato e, se a autoridade 
adjudicante o exigir, em conformidade 
com qualquer clausula relativa à 
execução dos contratos especificada nos 
termos do artigo 70.º. As autoridades 
adjudicantes podem concluir que os 
operadores económicos não assegurarão a 
execução exigida, caso determinem que os 
operadores económicos se encontram numa 
situação de conflito de interesses que pode 
afetar negativamente a execução do 
contrato.

Justificação

A utilização de rótulos deve ser suprimida em favor da utilização de normas. As normas são 
úteis na medida em que são bem compreendidas pelos proponentes na área pertinente e 
também ajudam a evitar que as autoridades adjudicantes tenham de “reinventar a roda”. Ao 
facilitar a utilização de normas, a diretiva torna mais fácil às autoridades adjudicantes fixar 
exigências ambientais e sociais.

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições dos nºs. 1, 2, 3, 4 e 5 são 
aplicáveis aos procedimentos e operadores 
de subcontratação.
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Justificação

Visa dar às autoridades adjudicantes melhores possibilidades para terem em conta a 
subcontratação.

Alteração 46

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.

Alteração 47

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

Texto da Comissão Alteração

2. 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.

2. 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 estabelecidas 
pela legislação da União e nacional e 
pelas convenções coletivas aplicáveis no 
local de execução das prestações, pode ser 
feita, regra geral, por uma ou mais das 
referências enunciadas no anexo XIV.

Alteração 48

Proposta de diretiva
Artigo 61 – título
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Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental e do bem-estar animal

Alteração 49

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, normas ambientais e 
normas relativas ao bem-estar dos 
animais referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente 
artigo.

Alteração 50

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, o
critério em que as autoridades adjudicantes 
se devem basear para a adjudicação deve 
ser o da proposta economicamente mais
vantajosa.

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;
(b) O preço mais baixo. 
Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
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abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Alteração 51

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2

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

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.

(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;
(c) Serviço e assistência técnica pós-
venda, data de entrega e prazo de entrega 
ou de execução;
(d) Procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
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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.

Alteração 52

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os critérios referido no n.º 2 podem 
incluir:

(a) A qualidade, incluindo o mérito 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade e a conceção 
para todos os utilizadores;

(b) As características inovadoras, 
incluindo as melhores técnicas 
disponíveis;

(c) Critérios ambientais e de 
sustentabilidade, incluindo os custos do 
ciclo de vida, tal como definidos no artigo 
67.º e na Diretiva Contratos Públicos 
Ecológicos;

(d) Critérios do procedimento de produção 
socialmente sustentável, que também pode 
envolver o emprego de pessoas 
desfavorecidas ou membros de grupos 
vulneráveis;

(e) 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, habilitações e conduta 
profissional de qualquer subcontratante, 
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podem ser tidas em consideração, daí 
resultando que, após a adjudicação do 
contrato, a substituição desse pessoal e 
outra subcontratação só será permitida 
mediante autorização da autoridade 
adjudicante, que deve verificar se as 
substituições ou outra subcontratação 
garantem uma organização e qualidade 
equivalentes;

(f) Serviço e assistência técnica pós-
venda, data de entrega e prazo de entrega 
ou de execução;

(g) 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.

Alteração 53

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 54

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

5. 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.

5. A autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no pedido de 
demonstração de interesse, na 
documentação relativa ao concurso ou, no 
caso do diálogo concorrencial, na memória 
descritiva, a ponderação relativa que esta 
atribui a cada um dos critérios escolhidos 
para determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa.

Alteração 55

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 consulta com 
as partes interessadas, baseando-se em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 
não-discriminatórios;

Alteração 56

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 com os 
fornecedores, e estabelecida com vista a 
uma aplicação repetida ou continuada;

Alteração 57

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Ser formulada de forma a assegurar 
que as autoridades de supervisão do 
mercado possam verificar a conformidade 
do produto com os custos do ciclo de vida 
declarados.

Alteração 58

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

Texto da Comissão Alteração

3. 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 
o custo do ciclo de vida constar dos 
critérios de adjudicação referidos no artigo 
66.º, n.º 1.

3. 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 são adotados em 
estreita consulta com as partes 
interessadas, incluindo a indústria. Tais
metodologias comuns são aplicadas
quando o custo do ciclo de vida constar dos 
critérios de adjudicação referidos no artigo 
66.º, n.º 1.

Alteração 59

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 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União, a legislação e regulamentação 
nacionais e outras disposições 
vinculativas no domínio do direito social,
do trabalho, do direito ambiental ou da 
legislação relativa à saúde pública, ou das 
disposições do direito internacional no 
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domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Justificação

As autoridades adjudicantes devem ter o direito de recusar atribuir um contrato a um 
proponente que não respeite a legislação e regulamentação. A referência à regulamentação 
no presente artigo não deve limitar-se à legislação da UE em áreas regulamentares 
específicas. O artigo deve ser alargado de forma a incluir as legislações nacionais e os 
sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 60

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade 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.

Justificação

A alteração reintroduz com algumas pequenas modificações o artigo 27.º, n.º 1 da Diretiva 
2004/18/CE relativa a contratos públicos. Este artigo não deve ser suprimido devido à sua 
importância para apoiar os candidatos de outros países a participar nos contratos públicos e 
para apoiar o comércio transfronteiras.
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Alteração 61

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 do emprego e do 
ambiente e condições de trabalho 
normalmente aplicadas no local em que a 
prestação será realizada.

Justificação

A alteração reintroduz com algumas pequenas modificações o artigo 27.º, n.º 2 da presente 
diretiva 2004/18/CE. Este artigo não deve ser suprimido devido à sua importância para 
apoiar os candidatos de outros países a participar nos contratos públicos e para apoiar o 
comércio transfronteiras.

Alteração 62

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. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal. Um sistema de 
responsabilidade conjunta e solidária 
determinará que toda a cadeia de 
subcontratação é responsabilizada 
conjuntamente relativamente ao respeito 
dos direitos fundamentais e das normas 
em matéria ambiental, de saúde e 
segurança, social e laboral (tal como 
definido nos artigos 2.º, 22.º-A (novo), 
40.º, 54.º, 55.º e 56.º).
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Justificação

Visa dar às autoridades adjudicantes melhores possibilidades para terem em conta a 
subcontratação.

Alteração 63

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 64

Proposta de diretiva
Anexo VIII – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) “Norma verificada por terceiros”, 
uma especificação estabelecida em 
relação às características ambientais, 
sociais ou outras duma obra, serviço ou 
bem (incluindo o ciclo de vida e as 
características do procedimento de 
produção socialmente sustentável) que 
são acessíveis a todas as partes 
interessadas e exigem que o seu 
cumprimento seja verificado por terceiros 
independentes dos proponentes e cujos 
critérios de especificação:
(a) Só dizem respeito às características 
ligadas ao objeto do contrato;
(b) São elaborados com base em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 
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não-discriminatórios;
(c) São criados através de um 
procedimento aberto e transparente em 
que podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, sindicatos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores 
e organizações ambientais;
(d) São definidos por um terceiro 
independente do operador económico que 
solicita a verificação do cumprimento.

Justificação

Modificação devida a alterações relativas às normas.

Alteração 65

Proposta de diretiva
Anexo XI – travessão 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 94 sobre Cláusulas 
Laborais (Contratos Públicos);

Justificação

Trata-se de assegurar normas mínimas de saúde, segurança e bem-estar aos trabalhadores 
empregados por contratantes.

Alteração 66

Proposta de diretiva
Anexo XVI – linha 2 – coluna 2

Texto da Comissão Alteração

Serviços de saúde e serviços sociais Serviços de saúde e serviços sociais, 
incluindo serviços de ambulâncias
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