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Alteração 167
Heide Rühle

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, 53.º, n.º 1, 
62.º e 114.º, bem como o Protocolo n.º 26,

Or. en

Alteração 168
Anna Hedh

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 n.º 26,

Or. en

Justificação

A Diretiva necessita de uma dimensão social clara e, por conseguinte, de uma base jurídica 
mais ampla.

Alteração 169
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 1
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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, 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, 
com a distribuição de competências 
conforme consagrado no artigo 14.º, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e no Protocolo n.º 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 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

Justificação

Adaptação às novas disposições do Tratado de Lisboa

Alteração 170
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 1
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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 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 publicidade, da proporcionalidade, da
transparência e da gestão eficiente dos 
recursos públicos. 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.

Or. es

Alteração 171
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As autoridades adjudicantes devem 
sempre ponderar cuidadosamente o 
impacto económico exercido por 
determinados requisitos nos operadores 
económicos antes de decidirem incluir 
esses requisitos no anúncio de concurso. 
A definição de requisitos demasiado 
exigentes aumentará os custos das 
transações e poderá ainda constituir um 
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obstáculo à participação nos contratos 
públicos, em especial das PME.

Or. en

Alteração 172
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Todas as disposições da presente 
legislação devem ser aplicadas no respeito 
da distribuição interna das competências 
nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 173
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202012, 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 postais13 e da Diretiva 2004/18/CE 

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202012, 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 
serviços14, 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 
serviços14, 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 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 cumprir estes objetivos 
comuns, as autoridades adjudicantes 
podem fixar exigências mais rigorosas ou 
que vão além da atual legislação da 
União.

Or. en

Justificação

A presente Diretiva apresenta legislação sobre como comprar. Para cumprir estes objetivos 
comuns, as autoridades adjudicantes podem fixar exigências mais rigorosas ou que vão além 
da atual legislação da UE.

Alteração 174
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 2
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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 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.

(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 o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, assegurar a 
melhor relação qualidade/preço, facilitar 
a igualdade de acesso e a participação 
equitativa das pequenas e médias empresas 
e dos artesãos, tanto a nível local como 
comunitário, na contratação pública, e de 
permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar a 
produção e o consumo 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
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Alteração 175
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202012, 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 postais13 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 
serviços14, 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.

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202012, 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 postais13 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 
serviços14, 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, como a 
introdução de melhorias no domínio do 
bem-estar dos animais. 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
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Alteração 176
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202012, 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 postais13 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 
serviços14, 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.

(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 que as 
autoridades 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 
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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 incluídos 
na política de contratação pública 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 177
Heide Rühle

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 nas regras aplicáveis aos 
contratos públicos. Por conseguinte, os 
contratos adjudicados a entidades 
controladas, assim como a cooperação 
para a execução conjunta das missões de 
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serviço público das autoridades 
adjudicantes envolvidas devem ser isentos 
da aplicação das regras se as condições 
previstas na presente Diretiva estiverem 
preenchidas.

Or. en

Justificação

É necessária a clarificação desta questão em conformidade com o acórdão do TJUE a fim de 
obter uma melhor segurança jurídica.

Alteração 178
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

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. Um 
organismo que opera em condições 
normais de mercado, tem fins lucrativos e 
assume os prejuízos resultantes do 
exercício da sua atividade, não deve, para 
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efeitos da presente Diretiva, ser 
considerado um organismo de direito 
público.

Or. en

Justificação

Clarificação sobre o âmbito de aplicação da Diretiva. Ver a alteração correspondente à 
definição do artigo 2.º.

Alteração 179
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por procedimento de 
adjudicação único, que implica que é o 
valor global de todos os contratos 
celebrados para um determinado efeito que 
deve respeitar os limiares da presente 
Diretiva, devendo o procedimento de 
adjudicação ser anunciado como um todo, 
eventualmente dividido em lotes. O 
conceito de procedimento de adjudicação 
único inclui todos os produtos, obras e 
serviços necessários para levar a cabo um 
determinado projeto, por exemplo um 
projeto de empreitada de obras ou um 
conjunto de obras, produtos e/ou serviços.
Os indicadores da existência de um 
projeto único podem consistir, por 
exemplo, no facto de a autoridade 
adjudicante ter realizado previamente um 
planeamento e uma conceção globais, de 
os diferentes elementos adquiridos 
cumprirem uma única função económica 
e técnica ou de esses elementos estarem 
logicamente interligados e serem 
concretizados num período curto.

(4) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por procedimento de 
adjudicação único, que implica que é o 
valor global de todos os contratos 
celebrados para um determinado efeito que 
deve respeitar os limiares da presente 
Diretiva, devendo o procedimento de 
adjudicação ser anunciado como um todo, 
eventualmente dividido em lotes. O 
conceito de procedimento de adjudicação 
único inclui todos os produtos, obras e 
serviços necessários para levar a cabo um 
determinado projeto, por exemplo um 
projeto de empreitada de obras ou um 
conjunto de obras, produtos e/ou serviços.
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Or. en

Justificação

Esta ideia é demasiado vaga e não cria segurança jurídica, para além de ser contrária ao 
princípio da divisão dos contratos em lotes.

Alteração 180
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por procedimento de 
adjudicação único, que implica que é o
valor global de todos os contratos 
celebrados para um determinado efeito que 
deve respeitar os limiares da presente 
Diretiva, devendo o procedimento de 
adjudicação ser anunciado como um todo, 
eventualmente dividido em lotes. O 
conceito de procedimento de adjudicação 
único inclui todos os produtos, obras e 
serviços necessários para levar a cabo um 
determinado projeto, por exemplo um 
projeto de empreitada de obras ou um 
conjunto de obras, produtos e/ou serviços. 
Os indicadores da existência de um 
projeto único podem consistir, por 
exemplo, no facto de a autoridade 
adjudicante ter realizado previamente um 
planeamento e uma conceção globais, de 
os diferentes elementos adquiridos 
cumprirem uma única função económica 
e técnica ou de esses elementos estarem 
logicamente interligados e serem 
concretizados num período curto.

(4) O conceito de procedimento de 
adjudicação único inclui todos os 
produtos, obras e serviços necessários 
para levar a cabo um determinado 
projeto, por exemplo um projeto de 
empreitada de obras ou um conjunto de 
obras, produtos e/ou serviços. O valor 
global de todos os contratos celebrados 
para um determinado efeito que deve 
respeitar os limiares da presente Diretiva, 
devendo o procedimento de adjudicação 
ser anunciado como um todo, 
eventualmente dividido em lotes.

Or. en
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Justificação

O texto da Comissão não pode ser simplificado.

Alteração 181
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(4-A) O artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
dispõe que, na definição e execução das 
suas políticas e ações, a União tem 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.

Or. en

Alteração 182
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado (5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º
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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.

do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e as 
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 especifica de que forma as 
entidades adjudicantes deverão 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 
seus contratos.

Or. en

Justificação

As considerações sociais não se encontram suficientemente abrangidas pela proposta da 
Comissão.

Alteração 183
Sirpa Pietikäinen

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 

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
as exigências em matéria de proteção do 
ambiente e os princípios sociais 
fundamentais devem ser integrados na 
definição e execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável.
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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.

O artigo 9.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia 
garante proteção social e a luta contra a 
exclusão social. O artigo 13.º do referido 
Tratado reconhece os animais enquanto 
seres dotados de sensibilidade e exige o 
cumprimento integral dos requisitos em 
matéria de bem-estar dos animais na 
elaboração e aplicação de determinadas 
políticas da União. O seu artigo 14.º, por 
sua vez, destaca o papel dos serviços de 
interesse económico geral e a respetiva 
importância para o bem-estar das pessoas.
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes deverão
contribuir para a aplicação destes 
princípios e artigos, 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.

Or. en

Alteração 184
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 

(5) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União deve ter em conta, no 
âmbito da definição e execução das suas 
políticas e ações, 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. 
Nos termos do artigo 11.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, as 
exigências em matéria de proteção do 
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qualidade/preço para os seus contratos. 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 devem
contribuir para a proteção do ambiente, 
para a proteção social e a segurança e 
saúde pública 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 e ambientalmente 
sustentáveis, assegurando simultaneamente
o vínculo com o objeto do contrato, bem 
como a possibilidade de obtenção da 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos. A presente Diretiva 
reconhece em particular o direito que 
assiste a qualquer Estado-Membro de 
ratificar e respeitar a Convenção n.º 94 da 
OIT.

Or. en

Alteração 185
Barbara Weiler

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 

(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 os princípios 
sociais fundamentais devem ser 
integrados na definição e execução das 
políticas e ações da União. Nos termos do 
artigo 3.º, n.º 3 do referido Tratado, a 
União também se compromete a 
contribuir para o desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, importa levar 
esses princípios em consideração na 
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simultaneamente a obtenção da melhor 
relação qualidade/preço para os seus 
contratos.

tomada de decisões em matéria de 
adjudicação e relativamente a todas as 
fases da cadeia de abastecimento. A 
presente Diretiva esclarece a forma como 
as autoridades adjudicantes dispõem de 
amplo poder para utilizar as 
especificações técnicas, os critérios de 
adjudicação e as cláusulas de execução 
dos contratos para contribuir para a 
proteção do ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato e garantindo a obtenção da 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

Or. en

Alteração 186
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) 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.

Or. en
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Justificação

O texto da Comissão não pode ser simplificado.

Alteração 187
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Embora as especificações técnicas, 
os critérios de adjudicação e as condições 
de execução do contrato desempenhem 
papéis distintos no processo de 
adjudicação de contratos públicos, a 
substância dessas especificações e 
critérios não é limitada por essa 
categorização. Através das especificações 
técnicas, a autoridade adjudicante define 
requisitos absolutos para o concurso. A 
capacidade para cumprir as 
especificações técnicas constitui uma 
condição prévia para considerar a 
proposta, devendo apenas considerados as 
obras, fornecimentos ou serviços que 
estejam em conformidade com as 
especificações. Em contrapartida, os 
critérios de seleção permitem à autoridade 
adjudicante comparar as vantagens de 
várias combinações de critérios. Cada 
uma das propostas deve ser avaliada face 
aos critérios, apesar de a capacidade para 
cumprir todos esses critérios não 
constituir necessariamente uma condição 
prévia para a adjudicação do contrato. 
Finalmente, as condições de execução do 
contrato devem ser incluídas no contrato 
a fim de indicar a forma como o contrato 
deve ser executado.

Or. en
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Alteração 188
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente Diretiva assegura a 
aplicação da Diretiva 2001/23/CE relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos, a fim de garantir que as 
regras aplicáveis à concorrência 
equitativa e à proteção dos trabalhadores 
sejam respeitadas no contexto de 
transferências de estabelecimentos, 
nomeadamente o direito de exigir aos 
trabalhadores que sejam absorvidos pela 
entidade jurídica que assumir a 
transferência da empresa.

Or. en

Alteração 189
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A União Europeia e a maioria dos 
Estados-Membros são partes na 
Convenção das Nações Unidas sobre os 
direitos das pessoas com deficiência, 
estando os restantes Estados-Membros em 
vias de ratificá-la. Importa que, na 
aplicação das disposições pertinentes da 
presente Diretiva, sejam levadas em 
consideração e aplicadas as obrigações e 
definições decorrentes desta Convenção, 
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designadamente no que diz respeito à 
acessibilidade.

Or. en

Alteração 190
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

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

(7) A conduta ilícita dos participantes num 
procedimento de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o procedimento de tomada 
de decisão ou no estabelecimento de 
acordos com outros candidatos para 
manipular o resultado do procedimento, 
bem como qualquer ação suscetível de 
violar as normas laborais, ambientais, 
sociais (principalmente no que se refere à 
integração de pessoas com deficiência) e 
do domínio da saúde pública, pode 
resultar em violações dos princípios 
fundamentais do direito da União e em 
distorções graves da concorrência. Por 
conseguinte, os operadores económicos 
devem ser obrigados a apresentar uma 
declaração de compromisso de honra de 
como não participam em tais atividades 
ilícitas, devendo ser excluídos se esta 
declaração se revelar falsa.

Or. es

Alteração 191
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

8-A) Os objetivos de melhorar o acesso 
dos operadores económicos da UE aos 
mercados de contratos públicos de certos 
países terceiros protegidos por medidas 
restritivas e de preservar a igualdade de 
condições de concorrência no mercado 
único da União exigem que o tratamento 
das obras, produtos e serviços de países 
terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
seja harmonizado em toda a União 
Europeia. 

Or. fr

Alteração 192
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 8-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-B) As autoridades adjudicantes excluem 
dos processos de adjudicação de contratos 
obras, produtos e serviços não abrangidos 
pelos compromissos internacionais da 
União. Em nome da transparência, as 
autoridades adjudicantes que entendam 
usar esta competência nos termos da 
presente Diretiva para excluir, dos 
processos de adjudicação de contratos, 
propostas que incluam produtos e serviços 
originários do exterior da União 
Europeia, para os quais o valor das obras, 
produtos e serviços não abrangidos 
ultrapasse 50 % do valor total desses 
produtos e serviços, devem disso informar 
os operadores económicos.

Or. fr
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Alteração 193
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Os objetivos de melhoria do acesso 
dos operadores económicos da União aos 
mercados de contratos públicos de certos 
países terceiros protegidos por medidas 
restritivas e de preservação de condições 
de concorrência equitativas no mercado 
único da União Europeia exigem que o 
tratamento dos bens e serviços de países 
terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
seja uniformizado em toda a UE. A 
Comissão deve analisar se a aprovação
das autoridades adjudicantes excluem, no 
caso de contratos com um valor igual ou 
superior a 5 000 000 EUR, os 
procedimentos para a adjudicação de 
contratos relativos a produtos e serviços 
não abrangidos pelos compromissos 
internacionais de que a União faz parte e 
a que aderiu.

Or. en

Alteração 194
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 9-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-B) Com vista a garantir a 
transparência, as autoridades 
adjudicantes que pretendam utilizar os 
seus poderes para excluir as propostas 
que incluam bens e/ou serviços de países 
terceiros cujo valor dos bens ou serviços 
não abrangidos é superior a 50 % do seu 
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valor total devem informar devidamente 
os operadores económicos no anúncio de 
concurso publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia. A Comissão deve 
aprovar a exclusão pretendida se o acordo 
internacional relativo ao acesso ao 
mercado em matéria de adjudicação de 
contratos públicos entre a União e o país 
de origem dos produtos e/ou serviços 
incluir, no que respeita aos produtos e/ou 
serviços relativamente aos quais se propõe 
a exclusão, reservas explícitas no domínio 
do acessos ao mercado impostas pela 
União. No caso de inexistência desse 
acordo, a Comissão aprova a exclusão se 
o país terceiro mantiver as medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos e que provocaram uma 
considerável falta de reciprocidade na 
abertura dos mercados entre a União 
Europeia e o país em causa no que diz 
respeito aos bens, serviços e operadores 
económicos.

Or. en

Alteração 195
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) A atividade dos titulares de cargos 
públicos, que têm a obrigação legal de 
serem independentes e imparciais, deve 
ser excluída da diretiva. A sua seleção 
deve ocorrer de forma a não poder ser 
regida de acordo com a legislação em 
matéria de contratos públicos.

Or. de
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Alteração 196
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Os contratos de serviços no 
domínio da proteção civil, da gestão de 
catástrofes e da prevenção de riscos 
quotidiana devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação da diretiva. Trata-se 
designadamente de ações de salvamento 
de emergência que fazem parte da 
prevenção de riscos quotidiana, devendo 
ser distinguidas do transporte de doentes. 
No exclusivo interesse do cidadão, a 
aplicação dos princípios do direito 
primário deve ser suficiente de molde a 
garantir uma proteção civil e uma gestão 
de catástrofes eficazes, no domínio da 
prevenção de riscos quotidiana.

Or. de

Alteração 197
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
em matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da Diretiva. 
Consequentemente, a plena aplicação da 
presente Diretiva é alargada a um 
conjunto de serviços (como os serviços 
hoteleiros e jurídicos, que revelaram uma 
percentagem particularmente elevada de 
transações transfronteiras).

Suprimido
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Or. en

Justificação

Esta declaração é demasiado parcial, não levando sequer em consideração a declaração do 
Parlamento relativa ao Livro Verde.

Alteração 198
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
em matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da Diretiva. 
Consequentemente, a plena aplicação da 
presente Diretiva é alargada a um 
conjunto de serviços (como os serviços 
hoteleiros e jurídicos, que revelaram uma 
percentagem particularmente elevada de 
transações transfronteiras).

Suprimido

Or. de

Alteração 199
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
em matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da Diretiva. 
Consequentemente, a plena aplicação da 

Suprimido
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presente Diretiva é alargada a um 
conjunto de serviços (como os serviços 
hoteleiros e jurídicos, que revelaram uma 
percentagem particularmente elevada de 
transações transfronteiras).

Or. en

Alteração 200
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
em matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da Diretiva. 
Consequentemente, a plena aplicação da 
presente Diretiva é alargada a um 
conjunto de serviços (como os serviços 
hoteleiros e jurídicos, que revelaram uma 
percentagem particularmente elevada de 
transações transfronteiras).

Suprimido

Or. en

Alteração 201
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do impacto 
e da eficácia da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da plena 

(10) Os resultados da avaliação do impacto 
e da eficácia da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da plena 
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aplicação da Diretiva. Consequentemente, 
a plena aplicação da presente Diretiva é 
alargada a um conjunto de serviços (como 
os serviços hoteleiros e jurídicos, que 
revelaram uma percentagem 
particularmente elevada de transações 
transfronteiras).

aplicação da Diretiva. Consequentemente, 
a plena aplicação da presente Diretiva é 
alargada a um conjunto de serviços.

Or. en

Alteração 202
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Os resultados da avaliação do impacto 
e da eficácia da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da plena 
aplicação da Diretiva. Consequentemente, 
a plena aplicação da presente Diretiva é 
alargada a um conjunto de serviços (como 
os serviços hoteleiros e jurídicos, que 
revelaram uma percentagem 
particularmente elevada de transações 
transfronteiras).

(10) Os resultados da avaliação do impacto 
e da eficácia da legislação da UE em 
matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da plena 
aplicação da Diretiva. Consequentemente, 
a plena aplicação da presente Diretiva é 
alargada a um conjunto de serviços, à 
exceção dos serviços jurídicos e de 
proteção social obrigatória. Contudo, a 
presente Diretiva não prejudica a 
prerrogativa das autoridades adjudicantes 
na gestão dos serviços sociais.

Or. fr

Alteração 203
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a 

Suprimido
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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 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 Europeia17. 
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 



AM\908710PT.doc 31/229 PE492.857v01-00

PT

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. en

Alteração 204
Heide Rühle

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 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 

(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 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
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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 
Europeia17. 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.

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 
Europeia17. 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. A presente Diretiva não se 
aplica a procedimentos tentados ou 
testados em Estados-Membros que se 
baseiem na liberdade de escolha dos 
utilizadores relativamente a prestadores 
de serviços de interesse geral (ou seja, 
sistema de cheques-serviço, modelo de 
escolha livre, relação triangular), desde 
que sejam tidos em consideração os 
princípios gerais do Tratado em matéria 
de igualdade de tratamento, transparência 
e não-discriminação.

Or. en

Justificação

Esclarecimento sobre alguns modelos utilizados nos Estados-Membros para a prestação de 
serviços sociais de interesse geral.
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Alteração 205
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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 
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 

(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 1 000 000 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. Em 
particular, tais procedimentos devem ser 
reconhecidos como uma alternativa, 
conforme ao direito primário, ao direito 
dos contratos públicos, sempre que estes 
procedimentos se baseiem no facto de que 
todos os prestadores de serviços 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 
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Europeia17. 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.

princípios gerais da igualdade de 
tratamento, da não-discriminação e da 
transparência estabelecidos pelo direito 
primário. 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 Europeia17. 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. de

Justificação

Convém esclarecer que os Estados-Membros podem continuar a organizar os serviços sociais 
de uma forma que não se baseie na celebração de contratos públicos.

Alteração 206
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 11
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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 
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 
Europeia17. 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 

(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 1 000 000 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 
Europeia17. 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 
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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.

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. en

Alteração 207
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(11) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
em matéria de contratos públicos16

demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da Diretiva. Algumas
categorias de serviços continuam, pela sua 
própria natureza, a ter uma dimensão 
transfronteiras limitada, por exemplo 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 1 000 000 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 
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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 
Europeia17. 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.

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 
Europeia17. 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.

__________________
16 SEC(2011) 853 final, 27.6.2011

Or. en

Justificação

Em consonância com a abordagem geral no sentido de simplificar as Diretivas, não seria 
adequado, neste momento, sujeitar outras categorias de serviços à plena aplicação das 
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Diretivas. Esses serviços devem, no entanto, ser sujeitos ao regime específico para os 
serviços sociais e outros serviços específicos e os resultados da aplicação desse regime 
devem ser analisados (pela Comissão) no prazo de três anos a contar da data de aplicação 
da presente Diretiva pelos Estados-Membros.

Alteração 208
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que se destina aos Estados-
Membros, a presente Diretiva não se aplica 
à contratação pública levada a cabo por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário esclarecer em que medida a 
presente Diretiva deve ser aplicada à 
contratação pública sujeita a regras 
internacionais específicas.

(13) Uma vez que se destina aos Estados-
Membros, a presente Diretiva não se aplica 
à contratação pública levada a cabo por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário esclarecer em que medida a 
presente Diretiva deve ser aplicada à 
contratação pública sujeita a regras 
internacionais específicas. As instituições 
da União devem levar em conta, em 
particular, as alterações introduzidas pela 
presente Diretiva e adaptar, em 
conformidade, as suas regras em matéria 
de contratos públicos de forma a 
incorporar essas alterações.

Or. en

Justificação

Muitas empresas da UE, especialmente as PME, alicerçaram a sua atividade em torno de 
contratos das instituições da UE. O Regulamento Financeiro deve incorporar as alterações 
introduzidas por este exercício de modernização a fim de garantir a criação de condições de 
concorrência equitativas.

Alteração 209
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de contratos públicos. A 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia é interpretada 
de forma divergente entre Estados-
Membros e mesmo entre autoridades 
adjudicantes. Por conseguinte, é 
necessário esclarecer em que casos os 
contratos celebrados entre autoridades 
adjudicantes não estão sujeitos à 
aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal 
de Justiça. O simples facto de ambas as 
partes de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 das regras se as condições 
previstas na presente Diretiva estiverem 
preenchidas. A presente Diretiva deve 
procurar evitar que qualquer cooperação 
público-público isenta provoque uma 
distorção da concorrência em relação aos 
operadores económicos privados. Importa 
também impedir que a participação de 
uma autoridade adjudicante como 
proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

Suprimido

Or. en
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Justificação

A cooperação público-público não se enquadra, em determinadas condições, no regime de 
contratação, tal como foi, por várias vezes, claramente declarado pelo TJUE.

Alteração 210
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as 
partes de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 
das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público 

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. Contudo, a sua aplicação não deve 
interferir na liberdade das autoridades 
públicas para decidirem a forma como 
organizam a execução das suas missões de 
serviço público. A presente Diretiva, em 
particular, 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. Por conseguinte, os 
contratos adjudicados a entidades 
controladas ou empresas sociais, tal como 
definidas na comunicação da Comissão 
de 25 de outubro de 2011, intitulada 
«Iniciativa de Empreendedorismo 
Social», ou a cooperação para a execução 
conjunta das missões de serviço público 
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isenta provoque uma distorção da 
concorrência em relação aos operadores 
económicos privados. Importa também 
impedir que a participação de uma 
autoridade adjudicante como proponente 
num procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência.

das autoridades adjudicantes envolvidas 
devem ser isentos da aplicação das regras 
se as condições previstas na presente 
Diretiva estiverem preenchidas.

Or. en

Alteração 211
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, os contratos adjudicados a 
entidades controladas ou a cooperação 
para a execução conjunta das missões de 

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. A sua aplicação 
não deve interferir no direito das 
autoridades públicas para decidirem 
livremente a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 
público. Por conseguinte, os contratos 
adjudicados a entidades controladas devem 
ser isentos da aplicação das regras se as 



PE492.857v01-00 42/229 AM\908710PT.doc

PT

serviço público das autoridades 
adjudicantes envolvidas devem ser isentos 
da aplicação das regras se as condições 
previstas na presente Diretiva estiverem 
preenchidas. A presente Diretiva deve 
procurar evitar que qualquer cooperação 
público-público isenta provoque uma 
distorção da concorrência em relação aos 
operadores económicos privados. Importa 
também impedir que a participação de uma 
autoridade adjudicante como proponente 
num procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência.

condições previstas na presente Diretiva 
estiverem preenchidas. A presente Diretiva 
deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

Or. fr

Justificação

Reforço do Considerando. A questão da cooperação entre autoridades públicas para 
realizar, conjuntamente, uma missão de serviço público é objeto de um novo considerando.

Alteração 212
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
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Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 
das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 
das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência. Para 
tal, as condições para a exclusão de 
contratos do âmbito da presente Diretiva 
devem ser interpretadas de forma 
restritiva. Se qualquer uma das condições 
cumulativas necessárias para a isenção 
desse âmbito deixar de ser preenchida 
durante a vigência de qualquer contrato 
ou cooperação que tenha sido excluído 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, esse contrato ou cooperação 
ainda em vigor terá de ser aberto à 
concorrência através da aplicação dos 
procedimentos habituais em matéria de 
contratação..

Or. en

Alteração 213
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 14
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Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 
das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 
das regras se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas. A
cooperação entre os organismos de 
radiodifusão de serviço público e entre 
estes mesmos e as suas filiais não é 
afetada pelo âmbito de aplicação destes 
critérios, desde que esteja sujeita às regras 
europeias específicas da concorrência, 
para evitar distorções da concorrência. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
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adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

Or. de

Alteração 214
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. Por 
conseguinte, 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 das regras se as condições 
previstas na presente Diretiva estiverem 
preenchidas. A presente Diretiva deve 
procurar evitar que qualquer cooperação 

(14) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes. Por 
conseguinte, é necessário esclarecer em 
que casos os contratos celebrados entre 
autoridades adjudicantes não estão sujeitos 
à aplicação das regras de adjudicação de 
contratos públicos. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples facto de ambas as partes 
de um acordo serem autoridades 
adjudicantes não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras. Contudo, a sua 
aplicação não deve interferir na liberdade 
das autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público. A 
presente Diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
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público-público isenta provoque uma 
distorção da concorrência em relação aos 
operadores económicos privados. Importa 
também impedir que a participação de uma 
autoridade adjudicante como proponente 
num procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência.

provoque distorções da concorrência.

Or. fr

Alteração 215
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A fim de agilizar e tornar os 
procedimentos mais eficazes, há que 
encurtar ao máximo os prazos para a 
participação nos procedimentos de 
adjudicação de contratos, sem a 
colocação de obstáculos indevidos ao 
acesso por parte dos operadores 
económicos de todo o mercado interno, 
especialmente as PME. Ao fixarem os 
prazos de receção das propostas e dos 
pedidos de participação, as autoridades 
adjudicantes devem ter em conta a 
complexidade do contrato e, 
especialmente, o tempo necessário à 
elaboração das propostas, mesmo que tal 
implique a definição de prazos mais 
alargados que os prazos mínimos 
previstos na presente Diretiva. A 
utilização de meios eletrónicos de 
informação e comunicação, 
designadamente a total disponibilização 
eletrónica da documentação relativa aos 
concursos e a transmissão eletrónica das 
comunicações proporcionam, por outro 
lado, uma maior transparência e 
permitem economizar tempo. Deve, por 
conseguinte, prever-se uma redução dos 
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prazos mínimos, em conformidade com as 
normas definidas no Acordo sobre 
Contratos Públicos da OMC, na condição 
de os mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Além disso, as 
autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de encurtar ainda mais os 
prazos para a receção dos pedidos de 
participação e para a apresentação de 
propostas, nos casos em que se verifique 
uma situação de urgência que inviabilize 
o cumprimento dos prazos fixados, apesar 
de continuar a ser possível realizar esses 
procedimentos com publicação de 
anúncio. Apenas situações de urgência 
imperiosa, decorrente de acontecimentos 
imprevisíveis e não imputáveis à entidade 
adjudicante devem ser consideradas 
excecionais e apenas essas situações 
impossibilitariam a realização de um 
procedimento regular, ainda que com 
prazos reduzidos. Nesses casos, as 
autoridades adjudicantes devem, sempre 
que possível, adjudicar os contratos com 
recurso ao procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 
concurso. Poderá ser o caso em que a 
ocorrência de catástrofes naturais ou 
provocadas pelo homem exijam uma ação 
imediata.

Or. en

Justificação

Estes esclarecimentos sobre as exceções aos prazos habituais para os processos de concursos 
são necessários tendo em vista a agilização e eficiência da aplicação dos contratos públicos.

Alteração 216
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

14-A) A cooperação entre autoridades 
públicas locais, ou entre autoridades 
públicas locais e agrupamentos compostos 
exclusivamente por autoridades públicas 
locais, com vista a efetuar missões de 
serviço público conjuntas de interesse 
público, no âmbito da organização 
interna dos Estados-Membros, deveria 
estar isenta da aplicação das regras da 
presente Diretiva. Do mesmo modo, as 
transferências de competências relativas 
às missões de serviço público que 
impliquem uma transferência global de 
responsabilidades entre as autoridades 
públicas locais, ou entre as autoridades 
públicas locais e os agrupamentos 
compostos exclusivamente de autoridades 
públicas locais, no âmbito da organização 
interna dos Estados-Membros, deveriam 
estar isentas da aplicação das regras da 
presente Diretiva.

Or. fr

Justificação

Exclusão da transferência de competências entre autoridades públicas com a finalidade de 
exercer uma missão explícita de serviço público.

Alteração 217
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 

(15) As autoridades adjudicantes exigem 
uma maior flexibilidade na escolha dos
procedimentos de adjudicação que incluam 
negociações. As regras da União em 
matéria de contratos públicos devem ser 
alinhadas com o Acordo sobre Contratos 
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todos os procedimentos. Salvo disposição 
em contrário na legislação do Estado-
Membro em causa, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento 
concorrencial com negociação em 
conformidade com a presente Diretiva, 
nas diferentes situações em que um
procedimento de concurso público ou 
restrito sem negociação não seja passível
de gerar resultados satisfatórios na ótica 
da contratação pública. Esse 
procedimento deverá ser acompanhado de 
salvaguardas adequadas que garantam a 
observância dos princípios da igualdade 
de tratamento e da transparência. Esta 
medida proporcionará mais margem de 
manobra às autoridades adjudicantes 
para adquirir obras, produtos e serviços 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades específicas. Ao mesmo 
tempo, deverá aumentar também o 
comércio transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Públicos, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. O aumento da 
utilização destes procedimentos 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 na angariação de
propostas transfronteiras. Os Estados-
Membros devem poder criar condições 
para a utilização do procedimento 
concorrencial com negociação ou para o 
diálogo concorrencial nas diferentes 
situações em que um procedimento 
clássico de concurso público ou restrito 
sem negociação não seja passível de gerar 
resultados satisfatórios na ótica da 
contratação pública.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz flexibilidade nas regras, permitindo as negociações em todos 
os procedimentos.

Alteração 218
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. As autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva, 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.

Or. de

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. O procedimento concorrencial com 
negociação deve ser introduzido em todos os Estados-Membros, com vista a promover a 
harmonização do mercado interno e o comércio transfronteiriço.

Alteração 219
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Konstantinos 
Poupakis, Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. As autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva, 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.

Or. fr

Alteração 220
Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. Salvo disposição 
em contrário na legislação do Estado-
Membro em causa, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva, nas diferentes situações 
em que um procedimento de concurso 
público ou restrito sem negociação não seja 
passível de gerar resultados satisfatórios na 
ótica da contratação pública. As 
autoridades adjudicantes devem, 
designadamente, poder utilizar um 
procedimento concorrencial com 
negociação, quando as negociações são 
necessárias, por exemplo, em virtude da 
estrutura jurídica e financeira do 
contrato, nomeadamente em caso de 
projetos de infraestruturas complexas ou 
devido à complexidade do projeto, por 
exemplo, no caso da implementação de 
projetos complexos de TIC em 
organizações. O procedimento 
concorrencial com negociação 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 
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apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

Para tornarmos o procedimento com negociação explicitamente acessível também para os 
contratos complexos, necessitamos de um alargamento limitado do âmbito sugerido pela 
proposta da Comissão.

Alteração 221
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

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

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de um 
acesso mais alargado a procedimentos de 
adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. Salvo disposição 
em contrário na legislação do 
Estado-Membro em causa, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento concorrencial 
com negociação em conformidade com a 
presente Diretiva, nas diferentes situações 
em que um procedimento de concurso 
público ou restrito sem negociação não seja 
passível de gerar resultados satisfatórios na 
ótica da contratação pública. Esse 
procedimento deverá ser acompanhado de 
salvaguardas adequadas que garantam a 
observância dos princípios da igualdade de 
tratamento e transparência, da livre 
concorrência, da publicidade e da gestão 
eficiente dos recursos públicos. Esta 
medida proporcionará mais margem de 
manobra às autoridades adjudicantes para 
adquirir obras, produtos e serviços 
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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.

perfeitamente adaptados às suas 
necessidades específicas. Ao mesmo 
tempo, deverá aumentar também o 
comércio transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Or. es

Alteração 222
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) No caso dos contratos de 
empreitadas de obras, essas situações 
incluem obras que não sejam edifícios 
padrão ou obras que incluam a conceção 
de uma solução inovadora. No caso de 
serviços ou produtos que exijam 
adaptação ou conceção, a utilização de 
um procedimento concorrencial com 
negociação ou diálogo concorrencial 
poderá produzir valor acrescentado. Essas 
exigências em matéria de adaptação ou 
conceção são particularmente benéficas 
no caso de aquisições complexas, tais 
como de produtos sofisticados, serviços 
intelectuais ou importantes projetos de 
TIC. Nesses casos, poderá ser necessário 
proceder a negociações a fim de garantir 
que o produto ou serviço em questão 
corresponde às necessidades da 
autoridade adjudicante. Relativamente 
aos serviços ou produtos imediatamente 
disponíveis, que podem ser fornecidos por 
diversos operadores económicos, não deve 
utilizar-se o procedimento concorrencial 
com negociação e o diálogo 
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concorrencial.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz flexibilidade nas regras, permitindo as negociações em todos 
os procedimentos.

Alteração 223
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) A presente Diretiva assegura a 
aplicação da Diretiva 2001/23/CE relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
salvaguarda dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos, a fim de garantir que as 
regras aplicáveis à concorrência 
equitativa e à proteção dos trabalhadores 
sejam respeitadas no contexto de 
transferências de estabelecimentos.

Or. en

Alteração 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) O procedimento concorrencial com 
negociação deve também ser adotado em
casos em que a utilização de um 
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procedimento público ou restrito tenha 
resultado na apresentação apenas de 
propostas inválidas ou inaceitáveis. 
Nomeadamente as propostas que não se 
encontrem em conformidade com o 
disposto na documentação relativa aos 
concursos, cuja receção ocorrer 
demasiado tarde, que revelem indícios de 
conluio ou corrupção ou cuja qualidade 
for considerada pela autoridade 
adjudicante anormalmente pobre, devem 
ser consideradas inválidas. As propostas 
apresentadas por proponentes que não 
cumpram os requisitos necessários e as 
propostas cujo preço exceda o valor 
orçamentado pela autoridade adjudicante, 
conforme determinado antes do 
lançamento do procedimento de 
adjudicação, devem também ser 
consideradas inaceitáveis.

Or. en

Justificação

A presente alteração introduz flexibilidade nas regras, permitindo as negociações em todos 
os procedimentos.

Alteração 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 15-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-C) O procedimento concorrencial com 
negociação deverá ser acompanhado de 
salvaguardas adequadas que garantam a 
observância dos princípios da igualdade 
de tratamento e da transparência. Em 
particular, as autoridades adjudicantes 
devem indicar antecipadamente os 
requisitos mínimos relativos à natureza 
dos contratos e que não podem ser 
alterados durante as negociações. Os 
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critérios de adjudicação e a respetiva 
ponderação devem manter-se estáveis 
durante todo o procedimento, não 
devendo ser sujeitos a negociações, por 
forma a garantir a igualdade de 
tratamento de todos os operadores 
económicos. As negociações devem ter 
por objetivo a melhoria das propostas a 
fim de permitir às autoridades 
adjudicantes a aquisição de produtos, 
serviços e obras especialmente adequados 
às suas necessidades específicas. As 
negociações podem dizer respeito a todos 
os aspetos dos produtos, obras e serviços 
adquiridos, incluindo, por exemplo, a 
qualidade, as quantidades, cláusulas 
comerciais, assim como as características 
sociais, ambientais e em matéria de 
inovação, na medida em que estas não 
constituem requisitos mínimos. Os 
requisitos mínimos aqui referidos são as 
condições e características (especialmente 
físicas, funcionais e jurídicas) que 
qualquer proposta deve cumprir, nos 
termos do artigo 54.º, n.º 1, alínea a-9) da 
presente Diretiva, por forma a permitir à 
autoridade adjudicante a adjudicação do 
contrato em conformidade com os 
critérios de adjudicação adotados. Para 
garantir a transparência do processo, 
todas as fases da negociação devem ser 
documentadas nos termos do artigo 82.º, 
n.º 2 e do artigo 19.º, n.º 1, alínea a) da
presente Diretiva, para que as autoridades 
adjudicantes possam  fazer prova por 
escrito, mediante pedido de qualquer 
candidato ou proponente, de que 
asseguraram a igualdade de tratamento 
de todos os operadores económicos em 
causa. Além disso, a fim de garantir a 
transparência, todas as propostas têm de, 
durante o prazo do procedimento, ser 
apresentadas por escrito ou por meios 
eletrónicos.

Or. en
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Justificação

São necessárias determinadas salvaguardas para que a flexibilidade acrescida na utilização 
dos procedimentos não resulte em má utilização.

Alteração 226
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelos mesmos motivos, as 
autoridades adjudicantes devem ter 
liberdade para utilizar o diálogo 
concorrencial. O recurso a este 
procedimento aumentou 
significativamente, em termos de valores 
dos contratos, nos últimos anos. Revelou-
se útil nos casos em que as autoridades 
adjudicantes não conseguem definir as 
formas de satisfazer as suas necessidades 
ou de avaliar o que o mercado pode 
oferecer em termos de soluções técnicas, 
financeiras ou jurídicas. Tal pode, 
nomeadamente, verificar-se no caso de 
projetos inovadores, na realização de 
projetos de infraestruturas de transportes 
integrados em larga escala, das grandes 
redes informáticas ou de projetos que 
obriguem a financiamentos complexos e 
estruturados.

Suprimido

Or. fr

Alteração 227
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 17
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Texto da Comissão Alteração

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação 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 
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.

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação 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 estimular 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 à 
promoção de um crescimento económico 
sustentável. Na comunicação da Comissão 
sobre Contratos pré-comerciais 1 é 
apresentado em pormenor um modelo 
inovador de contratos públicos. Este 
modelo promove a integração de contratos 
de serviços no domínio da investigação e 
do desenvolvimento que não se 
enquadram no âmbito de aplicação da 
presente Diretiva. Este modelo, que foi 
integrado na presente Diretiva, é 
reconhecido e estará à disposição de todas 
as autoridades adjudicantes para que 
possa ser sujeito à sua consideração. A 
presente Diretiva deverá, contudo, 
contribuir para facilitar os contratos 
públicos no domínio da inovação de uma 
forma mais geral e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Se as 
soluções já existentes no mercado não 
conseguirem satisfazer a necessidade de 
desenvolvimento de um produto, serviço 
ou obra e a posterior aquisição do 
resultado obtido, as autoridades 
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adjudicantes deverão ter acesso a um 
procedimento de adjudicação específico no 
que diz respeito a contratos que se 
enquadrem no âmbito da presente 
Diretiva. Esse novo procedimento deve 
permitir às autoridades adjudicantes a 
instituição de uma parceria para a 
inovação 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 
desempenho e custos previamente 
acordados. O procedimento deve basear-se 
nas regras aplicáveis ao procedimento 
concorrencial com negociação, devendo 
os contratos ser adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, 
que seja a mais adequada 
comparativamente com propostas 
equivalentes de soluções inovadoras. 
Independentemente de a parceria para a 
inovação ter em vista um projeto de 
grande dimensão ou um projeto mais 
pequeno, a parceria deve ser estruturada de 
forma a proporcionar a «procura do 
mercado» necessária, incentivando o 
desenvolvimento de soluções inovadoras
sem excluir outros produtos do mercado.
As autoridades adjudicantes não devem, 
por conseguinte, fazer uma má utilização 
das parcerias para a inovação para 
impedir, restringir ou falsear a 
concorrência.
__________________
1 COM(2007)799 final Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões –
Contratos pré-comerciais: promover a 
inovação para garantir serviços públicos 
sustentáveis de alta qualidade na Europa.

Or. en
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Justificação

A presente alteração apresenta em pormenor o modo como o novo procedimento das 
parcerias para a inovação devem ser utilizados, em adição à proposta original da Comissão, 
especificamente associando ,nos casos mais pertinentes, este novo instrumento aos princípios 
aplicáveis ao procedimento concorrencial. A presente alteração esclarece ainda que os 
contratos pré-comerciais, tal como definidos numa comunicação da Comissão de 2007, que 
esta continua a aplicar, independentemente deste novo procedimento de parcerias para a 
inovação, foi integrado de forma separada numa nova exceção.

Alteração 228
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação 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 

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação 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 e para o bem-estar 
dos animais 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 
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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 
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.

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 
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.

Or. en

Alteração 229
Toine Manders

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 

(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 
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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 
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.

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
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, por ocasião da 
definição dos termos e condições dos 
contratos, as autoridades adjudicantes 
devem poder fixar como critérios 
respeitantes ao objeto do contrato em 
causa características inovadoras, 
incluindo as melhores técnicas 
disponíveis.

Or. nl

Alteração 230
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
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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 
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.

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.

Or. fr

Alteração 231
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(17-A) Esse tipo de procedimento deve 
apoiar novas formas de desenvolver os 
serviços públicos, por exemplo, no caso de 
organizações geridas pelos trabalhadores, 
que tenham anteriormente funcionado no 
setor público, serem incumbidas do 
desenvolvimento de um serviço público 
inovador não disponível no mercado da 
União.

Or. en

Justificação

É aqui apresentado um exemplo do modo como a parceria para a inovação poderia ser 
utilizada para apoiar o desenvolvimento de serviços públicos inovadores, por exemplo, 
sociedades mútuas, que proporcionam frequentemente abordagens inovadoras.

Alteração 232
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, o procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio só deve ser utilizado em 
circunstâncias muito excecionais. Esta 
exceção deve limitar-se aos casos em que a 
publicação não é possível por razões de 
força maior, em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, ou em que desde o início é 
evidente que a publicação não fomentará 
mais concorrência, nomeadamente por só 
existir, objetivamente, um operador 
económico capaz de executar o contrato. 
Apenas as situações de exclusividade 
objetiva poderão justificar o recurso ao 
procedimento por negociação sem anúncio 

(18) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, o procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio só deve ser utilizado em 
circunstâncias muito excecionais. Esta 
exceção deve limitar-se aos casos em que a 
publicação não é possível por razões de 
força maior, em consonância com a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, ou em que desde o início é 
evidente que a publicação não fomentará 
mais concorrência, nomeadamente por só 
existir, objetivamente, um operador 
económico capaz de executar o contrato. 
Apenas as situações de exclusividade 
objetiva poderão justificar o recurso ao 
procedimento por negociação sem anúncio 
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de concurso, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria entidade adjudicante na perspetiva 
do futuro processo de adjudicação e não 
existam alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser cuidadosamente 
avaliada.

de concurso, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria entidade adjudicante na perspetiva 
do futuro processo de adjudicação e não 
existam alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser cuidadosamente 
avaliada. É conveniente que as 
autoridades adjudicantes, sempre que 
optem pelo procedimento por negociação 
sem anúncio de concurso, nos casos 
definidos pela presente diretiva, enviem 
um relatório no qual justificam a sua 
opção ao organismo de fiscalização, que 
deverá possuir a competência, entre 
outras, de análise e avaliação desses 
relatórios.

Or. it

Alteração 233
Philippe Juvin

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 
funcionalidades adequadas permitirá às 

(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 abrangidos 
pela presente Diretiva, 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 
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autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento.

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

Or. fr

Justificação

O recurso aos meios eletrónicos para publicação dos contratos aplica-se exclusivamente aos 
procedimentos de adjudicação abrangidos pela presente Diretiva, não se aplicando, 
portanto, aos procedimentos de adjudicação situados abaixo dos limiares definidos na 
presente Diretiva, abrangidos, estes últimos, pela legislação nacional em vigor.

Alteração 234
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

(20) Os mercados dos contratos públicos 
da União têm vindo a registar uma forte 
tendência para a agregação da procura 
pelos adquirentes públicos, a fim de obter 
economias de escala, incluindo a redução 
dos preços e dos custos das transações, e de 
melhorar e profissionalizar a gestão dos 
contratos públicos. É possível cumprir este 
objetivo concentrando as aquisições em 
função quer do número de autoridades 
adjudicantes envolvidas, quer do volume e 
valor dos contratos ao longo do tempo. 
Contudo, a agregação e a centralização das 
aquisições devem ser atentamente 
acompanhadas para evitar a concentração 
excessiva do poder de compra e situações 
de conluio e para preservar a transparência 
e a concorrência, bem como as 
oportunidades de acesso ao mercado para 
as pequenas e médias empresas. A 
Comissão deve orientar os Estados-
Membros e as autoridades adjudicantes 
relativamente ao acompanhamento 
necessário das aquisições agregadas e 
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centralizadas para evitar a concentração 
excessiva do poder de compra e situações 
de conluio. Essa orientação deve ser 
proporcionada através da adoção de um 
ato de execução.

Or. en

Alteração 235
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O instrumento dos acordos-quadro 
tem sido amplamente utilizado e é 
considerado uma técnica de adjudicação 
eficiente em toda a Europa. Deve, pois, ser 
globalmente mantido tal como está. 
Contudo, alguns conceitos têm de ser 
esclarecidos, em particular as condições de 
utilização de um acordo-quadro por 
autoridades adjudicantes que não sejam 
suas signatárias.

(21) O instrumento dos acordos-quadro 
tem sido amplamente utilizado e é 
considerado uma técnica de adjudicação 
eficiente em toda a Europa. Deve, pois, ser 
globalmente mantido tal como está. 
Contudo, alguns conceitos têm de ser 
esclarecidos, em particular as condições de 
utilização de um acordo-quadro por 
autoridades adjudicantes que não sejam 
suas signatárias. Ao abrigo das condições 
estabelecidas no artigo 31.º, n.º 2, deve ser 
permitido o alargamento do número das 
partes interessadas com direito a serem 
chamadas a participar num 
acordo-quadro.

Or. de

Alteração 236
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) As condições objetivas para 
determinar quais dos operadores 
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económicos intervenientes no acordo-
quadro devem desempenhar determinada 
tarefa, como o fornecimento de produtos 
ou serviços destinados à utilização por 
pessoas singulares, podem incluir as 
necessidades ou as opções das pessoas 
singulares em causa.

Or. en

Alteração 237
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) As técnicas de centralização das 
compras são cada vez mais utilizadas na 
maioria dos Estados-Membros. As centrais 
de compras são encarregadas das 
aquisições ou da adjudicação de contratos 
públicos/celebração de acordos-quadro por 
conta de outras autoridades adjudicantes. 
Dado o grande volume de compras, estas 
técnicas permitem alargar a concorrência e 
profissionalizar as aquisições públicas. 
Deverá, pois, ser prevista uma definição a 
nível da União de central de compras 
destinada às autoridades adjudicantes, sem 
impedir a continuação de aquisições 
comuns menos sistemáticas e 
institucionalizadas nem a prática instituída 
de recorrer a prestadores de serviços que 
preparam e gerem os procedimentos de 
adjudicação em nome e por conta de uma 
autoridade adjudicante. Há igualmente que 
estabelecer regras relativas à repartição da 
responsabilidade pela observância das 
obrigações previstas na presente Diretiva, 
também no caso da adoção de medidas 
corretivas, entre a central de compras e as 
autoridades adjudicantes que efetuam 
aquisições a partir ou através dessa central. 
Sempre que a condução dos procedimentos 

(24) As técnicas de centralização das 
compras são cada vez mais utilizadas na 
maioria dos Estados-Membros. As centrais 
de compras são encarregadas das 
aquisições ou da adjudicação de contratos 
públicos/celebração de acordos-quadro por 
conta de outras autoridades adjudicantes. 
Dado o grande volume de compras, estas 
técnicas permitem alargar a concorrência e 
profissionalizar as aquisições públicas, 
apesar de ter de ser prestada especial 
atenção ao acesso a qualquer um desses 
procedimentos por parte das pequenas e 
médias empresas. Deverá, pois, ser 
prevista uma definição a nível da União de 
central de compras destinada às 
autoridades adjudicantes, sem impedir a 
continuação de aquisições comuns menos 
sistemáticas e institucionalizadas nem a 
prática instituída de recorrer a prestadores 
de serviços que preparam e gerem os 
procedimentos de adjudicação em nome e 
por conta de uma autoridade adjudicante. 
Há igualmente que estabelecer regras 
relativas à repartição da responsabilidade 
pela observância das obrigações previstas 
na presente Diretiva, também no caso da 
adoção de medidas corretivas, entre a 
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de adjudicação seja da exclusiva 
responsabilidade da central de compras, 
esta também deverá ser exclusiva e 
diretamente responsável pela legalidade 
dos procedimentos. Se uma autoridade 
adjudicante tomar a seu cargo algumas 
partes do procedimento, por exemplo a 
reabertura do concurso nos termos de um 
acordo-quadro ou a adjudicação de 
contratos com base num sistema de 
aquisição dinâmico, deverá continuar a ser 
responsável pelas etapas que orienta.

central de compras e as autoridades 
adjudicantes que efetuam aquisições a 
partir ou através dessa central. Sempre que 
a condução dos procedimentos de 
adjudicação seja da exclusiva 
responsabilidade da central de compras, 
esta também deverá ser exclusiva e 
diretamente responsável pela legalidade 
dos procedimentos. Se uma autoridade 
adjudicante tomar a seu cargo algumas 
partes do procedimento, por exemplo a 
reabertura do concurso nos termos de um 
acordo-quadro ou a adjudicação de 
contratos com base num sistema de 
aquisição dinâmico, deverá continuar a ser 
responsável pelas etapas que orienta.

Or. en

Alteração 238
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório de 
dois anos.

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório.

Or. en
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Justificação

Este prazo é demasiado curto.

Alteração 239
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os meios eletrónicos de comunicação 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar os custos de informação e das 
transações. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deverá seguir-se-lhe uma obrigação geral 
de utilização de meios eletrónicos de 
comunicação em todos os procedimentos 
de adjudicação após um período transitório 
de dois anos.

(25) Os meios eletrónicos de comunicação 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar os custos de informação e das 
transações. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deverá seguir-se-lhe uma obrigação geral 
de utilização de meios eletrónicos de 
comunicação em todos os procedimentos 
de adjudicação após um período transitório 
de quatro anos.

Or. de

Alteração 240
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
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e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase,
ser tornada obrigatória para as centrais 
de compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a 
União. Deve seguir-se uma obrigação 
geral de utilização de meios de 
comunicação eletrónicos em todos os 
procedimentos de adjudicação após um 
período transitório de dois anos.

e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve ser incentivada.

Or. en

Alteração 241
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório de 
dois anos.

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório de 
dois anos. Por forma a preservar a 
segurança jurídica, a aplicação destas 
disposições não prejudica os meios de 
publicação existentes a nível nacional, no 
que diz respeito aos contratos públicos 
situados abaixo dos limiares definidos 
pela presente Diretiva.

Or. fr
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Justificação

A obrigação geral de utilizar meios de comunicação eletrónicos em todos os procedimentos 
de adjudicação de contratos não deve prejudicar as disposições existentes a nível nacional 
em matéria de publicação para os contratos situados abaixo dos limiares previstos na 
presente Diretiva.

Alteração 242
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório de 
dois anos.

(25) Os meios de comunicação eletrónicos 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar dos custos de informação e 
transação. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve, numa primeira fase, ser 
tornada obrigatória para as centrais de 
compras, facilitando-se também a 
convergência de práticas em toda a União. 
Deve seguir-se uma obrigação geral de 
utilização de meios de comunicação 
eletrónicos em todos os procedimentos de 
adjudicação após um período transitório de 
dois anos. Por forma a preservar a 
segurança jurídica, a aplicação desta 
obrigação não prejudica os meios de 
publicação existentes a nível nacional, no 
que diz respeito aos contratos públicos 
situados abaixo dos limiares definidos 
pela presente Diretiva.

Or. fr

Alteração 243
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
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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 244
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A adjudicação conjunta de contratos 
públicos por autoridades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros enfrenta 
atualmente dificuldades jurídicas 
específicas, sobretudo no que se refere aos 
conflitos entre legislações nacionais. 
Embora a Diretiva 2004/18/CE tenha 
permitido implicitamente a adjudicação 
conjunta de contratos públicos 
transfronteiras, na prática, vários 
sistemas jurídicos nacionais tornaram-
nos, de forma explícita ou implícita, 
juridicamente incertos ou impossíveis. As 
autoridades adjudicantes de diversos 
Estados-Membros podem estar 
interessadas em cooperar e adjudicar 

Suprimido
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conjuntamente os seus contratos públicos 
para retirar o máximo benefício do 
potencial do mercado interno em termos 
de economias de escala e de partilha dos 
riscos e benefícios, nomeadamente para 
projetos inovadores que impliquem um 
nível de risco superior ao que pode ser 
razoavelmente suportado por uma única 
autoridade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em 
matéria de adjudicação conjunta de 
contratos públicos transfronteiras que 
determinem a adoção de legislação para 
facilitar a cooperação entre autoridades 
adjudicantes em todo o mercado único. As 
autoridades adjudicantes de diversos 
Estados-Membros diferentes podem ainda 
criar pessoas jurídicas comuns ao abrigo 
do direito nacional ou da União. Esses 
contratos de adjudicação conjunta devem 
ser objeto de regras específicas.

Or. en

Alteração 245
Heide Rühle

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 
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 

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

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. Por forma a não 
discriminar os proponentes que investem 
tempo e dinheiro em certificados ou 
relatórios de ensaios, a responsabilidade 
de obter a equivalência deve caber ao 
proponente que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 246
Wim van de Camp

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 
concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, de modo a lograr um nível 

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, normas e especificações 
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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.

existentes no mercado 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, ou que coloquem os operadores 
económicos em situação de desvantagem 
com base no modelo de negócio ou 
desenvolvimento, nomeadamente no que 
diz respeito às normas ou especificações 
aplicadas a uma determinada solução ou 
serviço. 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 igualmente 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. As entidades 
adjudicantes devem fundamentar 
qualquer decisão que determine a não-
existência de uma equivalência num 
determinado caso.

Or. en

Justificação

Uma vez que os governos constituem os maiores adquirentes em todos os Estados-Membros, 
a contratação pública cria oportunidades de mercado significativas para os operadores 
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económicos em toda a Europa. No entanto, para melhor promover a inovação, a criação de 
postos de trabalho e o crescimento, a contratação pública deve ser realizada de um modo não 
discriminatório e neutro em termos tecnológicos.

Alteração 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 
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

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, normas e especificações 
existentes no mercado de modo a lograr 
um nível suficiente de concorrência. 
Consequentemente, as especificações 
técnicas devem 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, ou que 
coloquem os operadores económicos em 
situação de desvantagem com base num 
modelo de negócio ou desenvolvimento, 
ou com base em normas específicas ou 
especificações aplicadas a uma 
determinada solução ou serviço. A 
elaboração das especificações técnicas em 
termos de requisitos funcionais e de 
desempenho contorna estes problemas 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 igualmente 
consideradas pelas autoridades 
adjudicantes. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
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certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

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 certificados ou
relatórios de ensaios pertinentes, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos aplicáveis. As entidades 
adjudicantes devem fundamentar a 
decisão para a não-concessão de uma 
equivalência em todos os casos.

Or. en

Justificação

A contratação pública cria oportunidades de mercado significativas para os operadores 
económicos em toda a Europa. Para melhor promover a inovação, a criação de postos de 
trabalho e o crescimento, a contratação pública deve ser realizada de um modo não 
discriminatório e neutro em termos tecnológicos.  A criação de condições de concorrência 
equitativas que permitam aos operadores económicos concorrer em pé de igualdade,  
independentemente do modelo de negócio ou desenvolvimento ou da opção de norma ou 
especificação, garante a possibilidade de participação nos concursos públicos pelo mais 
amplo leque de operadores.

Alteração 248
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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. 

(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 e 



PE492.857v01-00 80/229 AM\908710PT.doc

PT

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.

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

Or. en

Alteração 249
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à 

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

Or. en

Alteração 250
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Em todos os procedimentos de 
adjudicação de contratos é necessário que 
as autoridades adjudicantes garantam que 
os produtos, serviços e obras objeto do 
contrato cumpram os requisitos da 
legislação em matéria de proteção de 
dados. A fim de assegurar e demonstrar a 
proteção dos direitos e liberdades das 
pessoas em causa no que respeita ao 
processamento dos dados pessoais, os 
proponentes devem adotar políticas 
internas e aplicar medidas de natureza 
técnica e organizativa adequadas no 
momento da conceção do processamento
dos dados pessoais (proteção de dados 
desde a conceção).

Or. en

Alteração 251
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes e ser 

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes. Se os 
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obrigadas a apresentar justificações caso 
não procedam dessa maneira. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a concorrência 
ou garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer; 
podem também limitar o número de lotes 
que podem ser adjudicados a um único 
proponente.

contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a concorrência 
ou garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer; 
podem também limitar o número de lotes 
que podem ser adjudicados a um único 
proponente.

Or. en

Justificação

O princípio de «aplicar ou explicar» cria mais inseguranças jurídicas.

Alteração 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes e ser 
obrigadas a apresentar justificações caso 
não procedam dessa maneira. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a 
concorrência ou garantir a segurança do 
abastecimento, a limitar o número de lotes 
a que um operador económico pode 
concorrer; podem também limitar o 
número de lotes que podem ser 
adjudicados a um único proponente.

(30) A adjudicação de contratos públicos 
deve ser adaptada às necessidades das 
PME As autoridades adjudicantes devem 
utilizar o Código de Boas Práticas que 
fornece orientações sobre o modo como 
podem aplicar o quadro no domínio dos 
contratos públicos de forma a facilitar a 
participação das PME. A fim de favorecer 
o acesso das pequenas e médias empresas 
(PME) aos concursos públicos, as 
autoridades adjudicantes devem levar, 
nomeadamente, em consideração a 
divisão dos contratos em lotes e a 
assegurar a transparência no acesso às 
informações relativas aos motivos que as 
levam a proceder ou não dessa maneira. 
Os Estados-Membros devem introduzir 
medidas destinadas a promover o acesso 
das PME aos concursos públicos, 
nomeadamente através do fornecimento 
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de informações e orientações sobre os 
processos de concursos e sobre as novas 
oportunidades oferecidas pelo quadro 
jurídico da UE modernizado, e a fomentar 
o intercâmbio das melhores práticas e 
pela organização de ações de formação e 
eventos que envolvam entidades 
adjudicantes públicas e PME.

Or. en

Justificação

Apesar de se verificar claramente a necessidade de promover o acesso das PME aos 
contratos públicos, constitui uma abordagem errada a obrigação quase total de as 
autoridades adjudicantes dividirem os contratos em lotes. Além disso, conceder às 
autoridades adjudicantes poderes para limitar o número de lotes ganhos por fornecedores 
individuais pode eventualmente jogar em desfavor da recompensa às PME inovadoras ou de 
algum modo competitivas e encerra um sério risco de utilização abusiva destinada a 
discriminar quem vem de fora.  É preferível a utilização de medidas não vinculativas. 

Alteração 253
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes e ser 
obrigadas a apresentar justificações caso 
não procedam dessa maneira. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a concorrência 
ou garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer; 
podem também limitar o número de lotes 
que podem ser adjudicados a um único 
proponente.

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos e, especialmente no 
que respeita aos produtos que exigem 
qualidade para o bem-estar, como 
alimentação para consumidores passivos 
em hospitais, escolas, serviços de 
prestação de cuidados infantis e a idosos, 
as autoridades adjudicantes devem ser 
encorajadas a dividir os contratos em lotes 
e ser obrigadas a apresentar justificações 
caso não procedam dessa maneira. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a concorrência 
ou garantir a segurança do abastecimento, a 
limitar o número de lotes a que um 



PE492.857v01-00 84/229 AM\908710PT.doc

PT

operador económico pode concorrer; 
podem também limitar o número de lotes 
que podem ser adjudicados a um único 
proponente.

Or. en

Alteração 254
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Muitos operadores económicos, e 
nomeadamente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número substancial de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, pode resultar numa simplificação 
considerável em benefício tanto das 
autoridades adjudicantes como dos 
operadores económicos. É possível 
alcançar uma maior simplificação através 
de documentos normalizados como o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos, que devem ser reconhecidos por 
todas as autoridades adjudicantes e 
amplamente promovidos entre os 
operadores económicos, em particular as 
PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

(32) Muitos operadores económicos, e 
nomeadamente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número substancial de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, incluindo declarações que 
demonstrem o cumprimento das regras e 
normas em matéria de bem-estar dos 
animais, proteção da saúde e da 
segurança pública, bem como da proteção 
social e das normas laborais, pode resultar 
numa simplificação considerável em 
benefício tanto das autoridades 
adjudicantes como dos operadores 
económicos. É possível alcançar uma 
maior simplificação através de documentos 
normalizados como o Passaporte Europeu 
para os Contratos Públicos, que devem ser 
reconhecidos por todas as autoridades 
adjudicantes e amplamente promovidos 
entre os operadores económicos, em 
particular as PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

Or. en
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Alteração 255
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 um documento de trabalho 
intitulado «Código Europeu de Boas 
Práticas para facilitar o acesso das PME 
aos contratos públicos» (SEC (2008)COM 
2193), cujo objetivo é ajudar os Estados-
Membros a criarem estratégias nacionais, 
programas e planos de ação para 
aumentar a participação nesses mercados. 
Há que garantir a coerência e uma 
política de contratos públicos eficiente. As 
autoridades nacionais, regionais e locais 
têm de aplicar de forma rigorosa as regras 
estipuladas na presente Diretiva e, por 
outro lado, a execução de políticas gerais 
que visem o reforço do acesso das PME 
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aos mercados de contratos públicos 
continuará a ser extremamente 
importante, especialmente do ponto de 
vista da criação de emprego.

Or. en

Alteração 256
Heide Rühle

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

Justificação

The equal treatment of workers and the compliance with national laws is included in the 
current directive - there is no reason for deletion. Recital 34 of the current Directive 
2004/18/EC: The laws, regulations and collective agreements, at both national and 
Community level, which are in force in the areas of employment conditions and safety at work 
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apply during performance of a public contract, providing that such rules, and their 
application, comply with Community law. If national law contains provisions to this effect, 
non-compliance with those obligations may be considered to be grave misconduct or an 
offence concerning the professional conduct of the economic operator concerned, liable to 
lead to the exclusion of that economic operator from the procedure for the award of a public 
contract.

Alteração 257
Sirpa Pietikäinen

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.

Or. en

Alteração 258
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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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, 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 259
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) Deve, contudo, prever-se a 
possibilidade de os operadores económicos 
adotarem medidas de cumprimento 
destinadas a remediar as consequências de 
quaisquer infrações penais ou faltas graves 
e a prevenir eficazmente a repetição de tais 
faltas. Essas medidas podem consistir, em 
particular, em intervenções ao nível do 

(35) Deve, contudo, prever-se a 
possibilidade de os operadores económicos 
adotarem medidas de cumprimento 
destinadas a remediar as consequências de 
quaisquer infrações penais ou faltas graves 
e a prevenir eficazmente a repetição de tais 
faltas. Essas medidas podem consistir, em 
particular, em intervenções ao nível do 
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pessoal e da organização, como sejam a 
rutura de todas as ligações com as pessoas 
ou organizações envolvidas na conduta 
ilícita, medidas adequadas de 
reorganização do pessoal, a aplicação de 
sistemas de notificação e controlo e a 
criação de uma estrutura de auditoria 
interna para acompanhar o cumprimento e 
a adoção de regras internas em matéria de 
responsabilidade e compensação. Se tais 
medidas proporcionarem garantias 
suficientes, o operador económico em 
questão deverá deixar de estar excluído por 
esses motivos. Os operadores económicos 
devem ter a possibilidade de solicitar que 
as autoridades adjudicantes examinem as 
medidas de cumprimento tomadas com 
vista a uma eventual admissão ao 
procedimento de adjudicação.

pessoal e da organização, como sejam a 
rutura de todas as ligações com as pessoas 
ou organizações envolvidas na conduta 
ilícita, medidas adequadas de 
reorganização do pessoal, a aplicação de 
sistemas de notificação e controlo e a 
criação de uma estrutura de auditoria 
interna para acompanhar o cumprimento e 
a adoção de regras internas em matéria de 
responsabilidade e compensação. Se tais 
medidas proporcionarem garantias 
suficientes, o operador económico em 
questão deverá deixar de estar excluído por 
esses motivos. Os operadores económicos 
devem ter a possibilidade de solicitar que 
as autoridades adjudicantes examinem as 
medidas de cumprimento tomadas com 
vista a uma eventual admissão ao 
procedimento de adjudicação. O período 
máximo para a exclusão de um operador 
económico deve ser de 10 anos.

Or. en

Alteração 260
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As autoridades adjudicantes podem 
exigir a aplicação de medidas ou sistemas 
de gestão ambiental durante a realização de 
um contrato público. Os sistemas de gestão 
ambiental, independentemente do seu 
registo nos termos dos instrumentos da 
União como o Regulamento (CE) n.º 
1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009, 
relativo à participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS)19, poderão 
demonstrar a habilitação técnica do 
operador económico para a realização do 

(36) As autoridades adjudicantes podem 
exigir a aplicação de medidas ou sistemas 
de gestão ambiental durante a realização de 
um contrato público. Os sistemas de gestão 
ambiental, independentemente do seu 
registo nos termos dos instrumentos da 
União como o Regulamento (CE) n.º 
1221/2009 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 25 de novembro de 2009, 
relativo à participação voluntária de 
organizações num sistema comunitário de 
ecogestão e auditoria (EMAS)19, poderão 
demonstrar a habilitação técnica do 
operador económico para a realização do 
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contrato. A descrição das medidas 
aplicadas pelo operador económico para 
garantir o mesmo nível de proteção do 
ambiente deverá ser aceite como meio de 
prova alternativo aos sistemas de gestão 
ambiental registados, quando aquele 
operador não tiver acesso a sistemas de 
gestão ambiental registados ou não tiver a 
possibilidade de o obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

contrato. A descrição das medidas 
aplicadas pelo operador económico para 
garantir o mesmo nível de proteção do 
ambiente e de bem-estar dos animais 
deverá ser aceite como meio de prova 
alternativo aos sistemas de gestão 
ambiental registados, quando aquele 
operador não tiver acesso a sistemas de 
gestão ambiental registados ou não tiver a 
possibilidade de o obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

Or. en

Alteração 261
Heide Rühle

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 

(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, acautelando simultaneamente o 
facto de as autoridades adjudicantes 
poderem vir a necessitar 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.
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dos contratos.

Or. en

Justificação

O principal procedimento deve ser procurar obter a melhor relação qualidade/preço, ou seja, 
a proposta economicamente mais vantajosa. Não é necessário recorrer a outros critérios, 
como o do preço mais baixo, uma vez que na proposta economicamente mais vantajosa o 
critério do preço já se encontra previsto.

Alteração 262
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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 
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 escolher a «proposta 
economicamente mais vantajosa». Em 
casos excecionais devidamente 
justificados, nomeadamente envolvendo 
produtos altamente normalizados, as 
autoridades adjudicantes devem poder
aplicar como único critério o preço ou 
custo mais vantajoso, tendo em conta que 
podem definir normas de qualidade 
adequadas através das especificações 
técnicas ou das condições de execução dos 
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contratos.

Or. de

Justificação

O critério da «proposta economicamente mais vantajosa» deu provas, na prática, de ser o 
critério preponderante que abrange todos os aspetos qualitativos, ambientais e sociais, de 
preços e de custos.

Alteração 263
Marc Tarabella

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 
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 critério de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa», 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. fr
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Alteração 264
Jürgen Creutzmann

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 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou, no caso de produtos 
normalizados, o «preço mais baixo».

Or. en

Alteração 265
Frank Engel, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à proposta economicamente mais 

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes adjudicarem o contrato à 
proposta economicamente mais vantajosa, 
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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.

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.

Or. fr

Alteração 266
Cornelis de Jong

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 

(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. 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. 
Além disso, os critérios de adjudicação 
devem assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e leal e ser 
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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.

acompanhados de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes.

Or. en

Alteração 267
Catherine Stihler

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. 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. Sempre que se 
justificar, por motivos de política pública 
com vista à promoção do crescimento 
sustentável, as autoridades adjudicantes 
poderão incluir critérios relacionados 
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com o impacto socioeconómico a fim de 
identificar a proposta que apresenta uma 
melhor relação qualidade/preço. Esses 
casos poderão surgir se houver 
necessidade de criar e manter uma mão-
de-obra qualificada e fomentar as 
capacidades das empresas para que seja 
possível dar resposta às exigências futuras 
das autoridades adjudicantes ou evitar 
impactos negativos nos trabalhadores ou 
na capacidade das empresas, resultantes 
da decisão de adjudicação do contrato. 

Or. en

Alteração 268
Ian Hudghton

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 

(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. Sempre que se 
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pelos proponentes. justificar, por motivos de política pública 
com vista à promoção do crescimento 
sustentável, as autoridades adjudicantes 
poderão incluir critérios relacionados 
com o impacto socioeconómico a fim de 
identificar a proposta que apresenta uma 
melhor relação qualidade/preço. Esses 
casos poderão surgir se houver 
necessidade de criar e manter uma mão-
de-obra qualificada e fomentar as 
capacidades das empresas para que seja 
possível dar resposta às exigências futuras 
das autoridades adjudicantes ou evitar 
impactos negativos nos trabalhadores ou 
na capacidade das empresas, resultantes 
da decisão de adjudicação do contrato.

Or. en

Alteração 269
Anna Hedh

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 

(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 e responsabilidade 
ambiental e social. A determinação dos 
critérios depende do objeto do contrato ou 
do objeto da produção, na medida em que 
eles devem permitir avaliar o nível de 
desempenho de cada proposta em relação a 
esses objetos do contrato e da produção, 
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 leal e ser 
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concorrência efetiva e ser acompanhados 
de requisitos que permitam uma 
verificação eficaz da informação fornecida 
pelos proponentes.

acompanhados de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes.

Or. en

Alteração 270
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-A) No que respeita especificamente 
aos concursos públicos relativos ao 
fornecimento de alimentos a hospitais, 
escolas e serviços de prestação de 
cuidados infantis e a idosos, há que 
garantir que os consumidores passivos 
tenham pleno acesso a produtos de 
qualidade e com valor nutricional que 
apresentem a melhor relação 
qualidade/preço.

Or. en

Alteração 271
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Considerando 38-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(38-B) Neste contexto, as autoridades 
adjudicantes, podem ir além da legislação 
da UE, levando em conta considerações 
de natureza ambiental mais rigorosas e 
métodos de produção, incluindo-os na 
formulação dos critérios de adjudicação, 
respeitando integralmente o direito da 
UE.
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Or. en

Alteração 272
Sirpa Pietikäinen

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 eficientes20) 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 Escritório21). A definição 
de metodologias comuns para o cálculo dos 
custos do ciclo 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 

(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 eficientes20) 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 Escritório21). A definição 
de metodologias comuns para o cálculo dos 
custos do ciclo de vida e dos custos dos 
processos de produção socialmente 
sustentáveis, incluindo dos níveis de bem-
estar dos animais, 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 
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longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

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.

Or. en

Alteração 273
Heide Rühle

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 
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. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 

(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 
suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as 
autoridades adjudicantes podem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa 
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. Deverão ser 
desenvolvidas metodologias comuns a 
nível da União para o cálculo dos custos ao 
longo do ciclo de vida de categorias 
específicas de produtos ou serviços e, 
sempre que seja desenvolvida uma 
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desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória; sempre que ocorre a criação 
de uma tal metodologia, a sua utilização 
deve ser obrigatória.

metodologia desse tipo, a sua utilização 
deverá ser tornada obrigatória.

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 274
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 
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 

(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 
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 à 
investigação, ao desenvolvimento, à 
produção, à utilização e à eliminação no 
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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.

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.

Or. en

Alteração 275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 
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, 
à manutenção 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 

(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 
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 utilização, à 
manutenção 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 
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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.

nível da União para o cálculo dos custos do 
ciclo de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços, adotadas em estreita 
concertação com as partes interessadas, 
nomeadamente com a indústria; sempre 
que seja desenvolvida uma metodologia 
desse tipo, a sua utilização deve ser tornada 
obrigatória.

Or. en

Alteração 276
Sirpa Pietikäinen

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 
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, 
à manutenção 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 

(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 
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 e em soluções 
economicamente viáveis no domínio do 
bem-estar dos animais, 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, à manutenção e à 
eliminação no fim de vida), como externos, 
desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Devem ser desenvolvidas 
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produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deve ser tornada 
obrigatória.

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.

Or. en

Alteração 277
Jürgen Creutzmann

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 
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, 
à manutenção 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, 

(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 
suas estratégias de compra. Por 
conseguinte, deve ser esclarecido que as 
autoridades adjudicantes podem determinar 
a proposta economicamente mais vantajosa 
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 
internos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, (como os que 
dizem respeito à utilização, à manutenção e 
à eliminação no fim de vida).
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a sua utilização deve ser tornada 
obrigatória.

Or. en

(Ver alterações ao artigo 66.º)

Justificação

Os custos do ciclo de vida devem ser uma das opções para determinar qual é a proposta 
economicamente mais vantajosa (PEMV) em vez de um critério alternativo. A alternativa ao 
critério da PEMV deve ser o do preço mais baixo, mas apenas para produtos normalizados.

Alteração 278
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Levando em conta a 
jurisprudência recente do Tribunal de 
Justiça da UE, as autoridades 
adjudicantes podem escolher um critério 
de adjudicação que faça referência ao 
facto de o produto em causa ser 
proveniente do comércio justo, assim 
como a obrigatoriedade de pagar um 
preço mínimo e uma bonificação aos 
produtores.

Or. en

Alteração 279
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Considerando 41-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(41-A) Levando em conta a 
jurisprudência recente do Tribunal de 
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Justiça da UE, as autoridades 
adjudicantes podem escolher um critério 
de adjudicação que faça referência ao 
facto de o produto em causa ser 
proveniente do comércio justo, assim 
como a obrigatoriedade de pagar um 
preço mínimo e uma bonificação aos 
produtores.

Or. en

Justificação

Following the May 2012 CJEU decision on the case C-368/10  European Commission vs 
Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even under the current 
Directive award criteria can encompass social considerations. The decision clearly says that 
"there is no requirement that an award criterion relates to an intrinsic characteristic of a 
product, that is to say something which forms part of the material substance thereof.  [...] 
There is therefore nothing, in principle, to preclude such a criterion from referring to the fact 
that the product concerned was of fair trade origin".

Alteração 280
Heide Rühle

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 
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 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas, nos critérios de adjudicação e nas 
cláusulas de execução dos contratos, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
de produção específico, um 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 
poder incluir nos critérios de adjudicação 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
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diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas
podem dizer respeito 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 serviço22 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.

produção ou no fornecimento de produtos e 
na prestação de serviços em causa. Essas 
características podem dizer respeito, entre 
outros, 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 deve estar, em 
todo o caso, associado ao objeto do 
contrato. 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 serviço22 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. As autoridades adjudicantes 
podem incluir considerações sociais (por 
exemplo, convenções essenciais da OIT) 
nas especificações técnicas, quando tal 
for relevante e condizente com o objeto do 
contrato.

Or. en

Justificação

As considerações sociais não se encontram suficientemente abrangidas pela proposta da 
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Comissão. A respetiva aplicação deve ser permitida em todas as fases do processo de 
concurso, desde que estejam claramente associadas ao objeto do contrato.

Alteração 281
Vicente Miguel Garcés Ramón

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 
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 

(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 
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, como, entre outras, aquelas que 
poderão ter por objetivo a proteção da 
saúde dos membros do pessoal envolvido 
no processo de produção ou a promoção 
da integração social de pessoas 
carenciadas ou pertencentes a grupos 
vulneráveis entre as pessoas encarregadas 
de executar o contrato, incluindo a 
acessibilidade das pessoas com 
deficiência. 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 
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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 serviço22 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.

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 serviço22 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.

Or. es

Alteração 282
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 a monetização do 
ciclo de vida das obras, do serviço ou do 
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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 serviço22 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 

produto e em conformidade com o 
princípio da sustentabilidade social e 
ambiental, desde que estas características 
estejam associados ao objeto do contrato. 
As especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação devem ser interpretados no 
sentido lato. As autoridades adjudicantes
podem igualmente utilizar as 
especificações técnicas ou critérios de 
adjudicação para minimizar os efeitos 
sociais ou ambientais negativos ou para 
maximizar os efeitos sociais ou 
ambientais positivos. No âmbito dos 
critérios de adjudicação, as autoridades 
adjudicantes devem poder considerar a 
existência de uma abordagem integrada 
do ciclo de vida tendo em vista 
minimização dos custos e a maximização 
da eficiência dos recursos e que deve ser
aplicada no âmbito da execução de obras, 
prestação de serviços ou fornecimento de 
produtos, de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo de Contratos Públicos da OMC ou 
operadores de países terceiros com os 
quais a União seja parte no Acordo de 
Comércio Livre. As autoridades 
adjudicantes devem também poder utilizar 
como especificações técnicas ou critérios 
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 e a sustentabilidade social da 
realização do contrato e, 
consequentemente, a identificação da 
proposta que apresenta a melhor relação 
qualidade/preço. As autoridades 
adjudicantes devem incluir estas 
considerações nos critérios de 
adjudicação da proposta economicamente 
mais vantajosa.
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estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. en

Justificação

Uma alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 22 introduz o termo «ciclo de vida» integrado na 
execução de trabalhos, no fornecimento de produtos ou na prestação de serviços em 
resultado de escolhas efetuadas noutras fases que não a de utilização do ciclo de vida do 
produto, desde que não se perca a relação com o objeto do contrato e, igualmente, desde que 
o mesmo se aplique do ponto de vista da aquisição. Pretende-se que estas considerações 
sejam incluídas no que constitui o MEAT. O presente considerando alterado faz referência a 
essa disposição.

Alteração 283
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 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 

(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 
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 
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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 serviço22 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.

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 serviço22 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.

Or. en

Alteração 284
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 41
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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 
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 processo 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 serviço22 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 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar características do 
ciclo de vida, tais como um procedimento 
de produção específico, incluindo, por 
exemplo, aspetos sociais e ambientais, um 
determinado modo de prestação de 
serviços, requisitos funcionais ou de 
desempenho que visem uma minimização 
ou maximização dos impactos sociais ou 
ambientais, 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 associação ao objeto do 
contrato deve ser interpretada de uma 
forma geral. Por conseguinte, a fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nas 
especificações técnicas e nos critérios de 
adjudicação características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços
em causa. Essas características podem 
respeitar, por exemplo, à proteção da saúde 
das pessoas envolvidas no procedimento de 
produção, à igualdade dos géneros (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), ao acesso à formação 
profissional in situ, ao envolvimento e 
consulta dos utilizadores, à acessibilidade, 
aos direitos humanos, ao comércio ético,
ou ao favorecimento da integração social 
das pessoas com deficiência ou da 
integração de membros de grupos 
vulneráveis (tais como os desempregados 
de longa duração, os Roma, os migrantes, 
ou os trabalhadores mais jovens e mais 
velhos) entre o pessoal afetado à execução 
do contrato, incluindo a questão da 
acessibilidade para as pessoas com 
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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.

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 serviço22 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 especificações 
técnicas ou critérios 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 e a 
sustentabilidade da realização do contrato 
e, consequentemente, o valor económico da 
proposta. As autoridades adjudicantes 
podem igualmente integrar nas 
especificações técnicas e nos critérios de 
adjudicação considerações sociais 
relativas a custos sociais externos, 
diretamente associados ao ciclo de vida, 
tais como o impacto de uma determinada 
produção no ambiente circundante e nas 
comunidades vizinhas. As autoridades 
adjudicantes devem definir nas 
especificações técnicas obrigações 
relativas às condições sociais e laborais, à 
saúde e segurança no trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, constantes 
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do anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 285
Sirpa Pietikäinen

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 
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 

(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 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço e os níveis de melhorias no 
domínio do bem-estar do animais, 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 e 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 
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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 serviço22 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.

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 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 serviço22 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.

Or. en

Alteração 286
Catherine Stihler

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 serviço22 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 e de emprego 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 serviço22 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.

Or. en

Alteração 287
Anna Hedh

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 
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 

(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 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço ou a produção do 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. As autoridades 
adjudicantes podem exigir a apresentação 
de certificados ou rótulos emitidos por 
organismos 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 da União e 
nacional e pelas convenções coletivas 
aplicáveis no local de execução das 
prestações.



AM\908710PT.doc 119/229 PE492.857v01-00

PT

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 serviço22 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.

Or. en

Justificação

A referência à Diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores é desnecessária. Caso 
deva ser incluída na Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de 
novembro de 2008, deverá ainda acrescentar-se «por empresas de trabalho temporário».

Alteração 288
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
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de produção específico, um 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 serviço22 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 

de produção específico, um 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 podem 
dizer respeito às condições de trabalho em 
toda a cadeia de abastecimento, tal como 
é referido na legislação e nos 
regulamentos nacionais em matéria de 
trabalho em que decorrem os 
procedimentos de produção e nas 
convenções internacionais conforme 
referido no anexo XI, seja qual for o mais 
favorável para os trabalhadores. Estas 
disposições incluem as definidas pelas 
oito convenções fundamentais da OIT 
(sobre liberdade de associação e 
negociação coletiva; trabalho forçado e 
obrigatório; discriminação em matéria de 
emprego e de profissão; trabalho infantil; 
segurança e saúde no trabalho; horário 
de trabalho; salários e segurança social).
Essas características podem também
respeitar 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 as condições de trabalho do 
pessoal. Os eventuais critérios desse tipo 
devem ser aplicados em conformidade com 
a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
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estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço22 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.

Or. en

Justificação

Poderá ser útil introduzir as condições de trabalho como especificações técnicas e como 
critérios de adjudicação, não apenas no que diz respeito à «proteção da saúde»; devem  
também fazer referência a outras condições de trabalho que constituem componentes 
fundamentais do conceito de «trabalho digno» definido pela OIT.

Alteração 289
Ivo Belet

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 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 

(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 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
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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 serviço22 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 

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 serviço22 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. Levando em conta a 
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proposta. jurisprudência recente do Tribunal de 
Justiça da UE, as autoridades 
adjudicantes podem escolher um critério 
de adjudicação que faça referência ao 
facto de o produto em causa ser 
proveniente do comércio justo, assim 
como a obrigatoriedade de pagar um 
preço mínimo e uma bonificação aos 
produtores.

Or. en

Alteração 290
Jürgen Creutzmann

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 
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 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas, as autoridades adjudicantes 
devem ser autorizadas a mencionar um 
procedimento de produção específico, um 
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 e sejam 
proporcionais ao valor e aos objetivos 
desse contrato.
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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 serviço22 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.

Or. en

(Ver artigos 40.º e 66.º)

Justificação

A referência ao «procedimento de produção» ou a «qualquer outra fase do seu ciclo de vida» 
nas especificações técnicas e nos critérios de adjudicação é demasiado vaga e aumenta os 
poderes das autoridades adjudicantes em detrimento da transparência e da concorrência 
efetiva. O princípio de assegurar uma relação com o objeto do contrato poderia ser 
facilmente quebrado.

Alteração 291
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
devem ser obrigadas a pedir uma 
explicação do preço indicado se uma 
proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve ter o direito de 
excluir a proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento de legislação obrigatória
da União nos domínios do direito social, 
laboral ou ambiental ou de disposições 
internacionais em matéria de direito do 
trabalho.

(42) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
devem ser obrigadas a pedir uma 
explicação do preço indicado se uma 
proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve excluir a 
proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento da legislação da União nos 
domínios do direito ambiental ou de 
obrigações relativas às condições sociais e
laborais, à saúde e segurança no 
trabalho, à segurança social e às 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral 
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados. 
Estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços num outro 
Estado-Membro.

Or. de
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Alteração 292
Christel Schaldemose,

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 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 (SEC(2010)1258 final).

Or. da
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Alteração 293
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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 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. No que respeita às 
obrigações relativas às condições sociais e 
laborais, à saúde e segurança no 
trabalho, à segurança social e às 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral 
internacional, constantes do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde o trabalho, o 
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serviço ou o fornecimento são prestados, 
as autoridades adjudicantes devem 
estabelecer nas cláusulas de execução dos 
contratos disposições que garantam um 
nível apropriado de proteção.

Or. de

Alteração 294
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

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 
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 ou o emprego de 
pessoas com dificuldades especiais de 
inserção.
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Or. en

Alteração 295
Anna Hedh

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 ou da 
produção 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 – 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.

Or. en
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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 
empenhar nas normas da OIT.

Alteração 296
Jürgen Creutzmann

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 constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo fomentar a 
formação profissional no local de trabalho. 
A título de exemplo, poderão citar-se as 
obrigações – aplicáveis durante a execução 
do contrato – de recrutamento de 
desempregados de longa duração ou de 
realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens.

Or. en
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Justificação

O texto eliminado criaria o risco de enfraquecer a relação com o objeto do contrato.

Alteração 297
Louis Grech

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) A Comissão Europeia deve ajudar 
os Estados-Membros a proporcionarem às 
PME formação e orientações sobre o 
diálogo concorrencial, fornecendo 
exemplos do seu valor e das suas 
aplicações por forma a incentivar a sua 
utilização.

Or. en

Alteração 298
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 43-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(43-A) Para assegurar o correto 
funcionamento dos contratos públicos, é 
necessário que o instrumento da 
subcontratação esteja devidamente 
regulado. A autoridade adjudicante 
deverá ser informada, nas propostas 
apresentadas, das eventuais partes do 
contrato que o proponente tenciona 
subcontratar e também quais os 
subcontratados propostos. Qualquer 
alteração na cadeia de subcontratação do 
contrato em curso deve assegurar uma 
execução do contrato semelhante à 
definida na proposta apresentada e deve 
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ser aprovada pela autoridade adjudicante. 
A autoridade adjudicante deve proceder, 
caso a natureza do contrato o permita, ao 
pagamento direto dos subcontratados. Por 
último, é necessário estabelecer um 
sistema de responsabilidade solidária na 
cadeia de subcontratação, e essa cadeia 
deve limitar-se, no máximo, a três 
subcontratações verticais consecutivas.

Or. it

Alteração 299
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Os Estados-Membros podem 
utilizar cláusulas contratuais que 
contenham disposições em conformidade 
com as convenções coletivas, desde que 
refiram 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 300
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Considerando 44-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. da

Alteração 301
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 
União, em matéria de condições de 
trabalho e de segurança no trabalho 
aplicam-se durante a execução de um 
contrato público, desde que as disposições 
nelas contidas e a respetiva aplicação 
sejam conformes com o direito da União. 
Em situações transfronteiras, em que os 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços noutro Estado-Membro 
para a realização de um contrato público, 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 serviços23, enuncia as condições 
mínimas que devem ser respeitadas no país 
de acolhimento relativamente aos 
trabalhadores destacados. Quando a 
legislação nacional contiver disposições 
nesse sentido, o incumprimento dessas 
obrigações poderá ser considerado como 
falta grave por parte do operador 
económico em questão, passível de 
acarretar a exclusão desse operador dos 
procedimentos de adjudicação de um 
contrato público.

(44) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 
União, em matéria de condições de 
trabalho, de integração laboral das 
pessoas com deficiência e de segurança no 
trabalho aplicam-se durante a execução de 
um contrato público, desde que as 
disposições nelas contidas e a respetiva 
aplicação sejam conformes com o direito 
da União. Em situações transfronteiras, em 
que os trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro para a realização de um 
contrato público, 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 serviços23, enuncia as 
condições mínimas que devem ser 
respeitadas no país de acolhimento 
relativamente aos trabalhadores 
destacados. Quando a legislação nacional 
contiver disposições nesse sentido, o 
incumprimento dessas obrigações poderá 
ser considerado como falta grave por parte 
do operador económico em questão, 
passível de acarretar a exclusão desse 
operador dos procedimentos de 
adjudicação de um contrato público.

Or. es
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Alteração 302
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 303
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria 
de contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central 
nacional para tratar as questões relativas 
aos contratos públicos, mas as funções 
que lhes são confiadas variam 
consideravelmente entre Estados-
Membros. A existência de mecanismos de 
acompanhamento e controlo mais claros, 
mais coerentes e com maior autoridade 
aumentaria o conhecimento sobre o 
funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública e a segurança 
jurídica para as empresas e as 
autoridades adjudicantes e contribuiria 
para promover condições equitativas. 
Esses mecanismos poderiam funcionar 

Suprimido



AM\908710PT.doc 135/229 PE492.857v01-00

PT

como instrumentos para a deteção e 
resolução rápida dos problemas, em 
especial relacionados com projetos 
cofinanciados pela União, bem como para 
a identificação de deficiências estruturais. 
É particularmente necessário coordenar 
estes mecanismos para assegurar uma 
aplicação, um controlo e um 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

Or. en

Alteração 304
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central nacional 
para tratar as questões relativas aos
contratos públicos, mas as funções que 
lhes são confiadas variam 
consideravelmente entre Estados-
Membros. A existência de mecanismos de 
acompanhamento e controlo mais claros, 
mais coerentes e com maior autoridade 
aumentaria o conhecimento sobre o 
funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública e a segurança jurídica 
para as empresas e as autoridades 
adjudicantes e contribuiria para promover 
condições equitativas. Esses mecanismos 

(49) A avaliação demonstrou que ainda 
podem ser introduzidas melhorias 
consideráveis na aplicação das regras em 
matéria de contratação pública. Com vista 
à aplicação mais eficiente e coerente das 
regras, é, por um lado, fundamental ter 
uma boa perspetiva global dos eventuais 
problemas estruturais e dos padrões que 
se encontram de uma forma geral nas 
políticas nacionais relativas aos contratos 
públicos, para fazer face aos eventuais 
problemas de um modo mais direcionado.
Essa perspetiva deve ser obtida através de 
um acompanhamento adequado, cujos 
resultados devem ser publicados com 
regularidade, a fim de permitir a 
realização de um debate informado sobre 
possíveis melhorias a introduzir nas 
regras e na aplicação dos contratos 
públicos. Por outro lado, a prestação de 
uma melhor orientação e ajuda às 
autoridades adjudicantes e aos operadores 
económicos pode também contribuir em 
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poderiam funcionar como instrumentos 
para a deteção e resolução rápida dos 
problemas, em especial relacionados com 
projetos cofinanciados pela União, bem 
como para a identificação de deficiências 
estruturais. É particularmente necessário 
coordenar estes mecanismos para 
assegurar uma aplicação, um controlo e 
um acompanhamento coerentes da 
política de contratos públicos, bem como 
uma avaliação sistemática dos resultados 
dessa política em toda a União.

grande medida para melhorar a eficiência 
dos contratos públicos, através de um 
melhor conhecimento, do aumento da 
segurança jurídica e da profissionalização 
das práticas no domínio da contratação 
pública; essas orientações devem ser 
disponibilizadas às autoridades 
adjudicantes e aos operadores económicos 
nos casos em que tal se afigurar 
necessário, a fim de garantir a correta 
aplicação das regras.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas em matéria de governação.

Alteração 305
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros
nomearam um organismo central
nacional para tratar as questões relativas 
aos contratos públicos, mas as funções 
que lhes são confiadas variam 
consideravelmente entre Estados-
Membros. A existência de mecanismos de 
acompanhamento e controlo mais claros, 
mais coerentes e com maior autoridade 
aumentaria o conhecimento sobre o 
funcionamento das regras em matéria de 

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Os Estados-Membros devem, 
por conseguinte, intensificar os seus 
esforços no que diz respeito ao 
acompanhamento e, em caso de incertezas, 
não devem hesitar em pedir 
esclarecimentos à Comissão. Além disso, 
a Comissão Europeia deve apresentar 
anualmente relatórios sobre a necessidade 
de esclarecimentos, da nova 
jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu e de reclamações 
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contratação pública e a segurança 
jurídica para as empresas e as 
autoridades adjudicantes e contribuiria 
para promover condições equitativas.
Esses mecanismos poderiam funcionar 
como instrumentos para a deteção e 
resolução rápida dos problemas, em 
especial relacionados com projetos 
cofinanciados pela União, bem como para 
a identificação de deficiências estruturais. 
É particularmente necessário coordenar 
estes mecanismos para assegurar uma 
aplicação, um controlo e um 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

frequentemente apresentadas no que diz 
respeito à aplicação da presente Diretiva.

Or. en

Alteração 306
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 

Suprimido
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central e o público em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo 
de fiscalização e deve ser permitido o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que isso não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Justificação

Estes artigos criam encargos administrativos desnecessários. Compete aos Estados-Membros 
a organização da sua administração interna. Os Estados-Membros podem optar pela criação 
de um organismo de fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação a nível europeu. O artigo 
84.º contraria o princípio da subsidiariedade.

Alteração 307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 

Suprimido
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central e o público em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo 
de fiscalização e deve ser permitido o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que isso não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas em matéria de governação. O organismo referido é contrário ao 
princípio da subsidiariedade e não seria possível implementá-lo nos Estados-Membros com 
administrações descentralizadas e estruturas federais.

Alteração 308
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 
central e o público em geral deverão 

Suprimido
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também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo 
de fiscalização e deve ser permitido o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que isso não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Alteração 309
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 
central e o público em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo 
de fiscalização e deve ser permitido o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que isso não 

Suprimido
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ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Justificação

Não constitui uma medida proporcional a imposição aos Estados-Membros da 
obrigatoriedade da criação de organismos adicionais. Além disso, algumas das competências 
atribuídas a esse organismo, como por exemplo a fiscalização, a coordenação e a 
comunicação poderão gerar conflitos de interesses.

Alteração 310
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 
central e o público em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo 
de fiscalização e deve ser permitido o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que isso não 

Suprimido
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ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

(Ver supressão do artigo 84.º)

Alteração 311
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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) Devem ser conferidos poderes a 
qualquer parte interessada para 
denunciar violações da presente Diretiva 
junto de um tribunal ou de uma 
autoridade competente. Os Estados-
Membros devem poder proporcionar o 
recurso às autoridades de 
acompanhamento, aos organismos de 
fiscalização setoriais, às autoridades 
municipais, regionais ou nacionais 
responsáveis pela concorrência ou 
auditoria, aos provedores de justiça e, 
caso existam, às autoridades nacionais de 
fiscalização.

Or. en

Justificação

Simplificação.

Alteração 312
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 52



AM\908710PT.doc 143/229 PE492.857v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

(52) A rastreabilidade e a transparência 
dos processos decisórios nos 
procedimentos dos concursos são 
fundamentais para garantir 
procedimentos sólidos, nomeadamente na 
luta eficaz contra a corrupção e a fraude. 
As autoridades adjudicantes devem 
guardar cópias dos contratos celebrados, 
de contratos de valor elevado para 
poderem proporcionar às partes 
interessadas o acesso a esses documentos, 
em conformidade com as regras aplicáveis 
ao acesso à documentação. Além disso, os 
elementos e decisões fundamentais dos 
diferentes procedimentos de adjudicação 
de contratos devem ser documentados 
num relatório de concurso. A fim de 
limitar os encargos administrativos, o 
relatório de concurso devem fazer 
referência a informações já incluídas em 
anúncios de adjudicação de contratos 
pertinentes. Os sistemas eletrónicos para 
a publicação desses anúncios, geridos 
pela Comissão, devem também ser objeto 
de melhorias com vista a facilitar a 
introdução dos dados, facilitando 
igualmente a obtenção de relatórios e a 
partilha de dados entre sistemas.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas em matéria de governação.

Alteração 313
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 53



PE492.857v01-00 144/229 AM\908710PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-
Membro e no conjunto da União. Os 
organismos encarregados do 
acompanhamento, aplicação, controlo e 
assistência técnica devem poder partilhar 
informações e cooperar entre si; no 
mesmo contexto, a autoridade nacional 
designada por cada Estado-Membro 
deverá funcionar como ponto de contacto 
preferencial com os serviços da Comissão 
para efeitos de recolha de dados, 
intercâmbio de informações e 
acompanhamento da aplicação da 
legislação da União em matéria de 
contratos públicos.

Suprimido

Or. en

Justificação

Propostas alternativas em matéria de governação.

Alteração 314
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados do acompanhamento, 
aplicação, controlo e assistência técnica 
devem poder partilhar informações e 
cooperar entre si; no mesmo contexto, a 
autoridade nacional designada por cada 
Estado-Membro deverá funcionar como 
ponto de contacto preferencial com os 

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados da assistência técnica devem 
poder partilhar informações e cooperar 
entre si.
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serviços da Comissão para efeitos de 
recolha de dados, intercâmbio de 
informações e acompanhamento da 
aplicação da legislação da União em 
matéria de contratos públicos.

Or. en

Justificação

Estes artigos criam encargos administrativos desnecessários. Compete aos Estados-Membros 
a organização da sua administração interna. Os Estados-Membros podem optar pela criação 
de um organismo de fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação a nível europeu. O artigo 
84.º contraria o princípio da subsidiariedade.

Alteração 315
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados do acompanhamento, 
aplicação, controlo e assistência técnica 
devem poder partilhar informações e 
cooperar entre si; no mesmo contexto, a 
autoridade nacional designada por cada 
Estado-Membro deverá funcionar como 
ponto de contacto preferencial com os 
serviços da Comissão para efeitos de 
recolha de dados, intercâmbio de 
informações e acompanhamento da 
aplicação da legislação da União em 
matéria de contratos públicos.

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados do acompanhamento, 
aplicação, controlo e assistência técnica 
devem poder partilhar informações e 
cooperar entre si.

Or. en

Alteração 316
Louis Grech
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Proposta de diretiva
Considerando 53

Texto da Comissão Alteração

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados do acompanhamento, 
aplicação, controlo e assistência técnica 
devem poder partilhar informações e 
cooperar entre si; no mesmo contexto, a 
autoridade nacional designada por cada 
Estado-Membro deverá funcionar como 
ponto de contacto preferencial com os 
serviços da Comissão para efeitos de 
recolha de dados, intercâmbio de 
informações e acompanhamento da 
aplicação da legislação da União em 
matéria de contratos públicos.

(53) É necessária uma cooperação eficaz 
para assegurar um aconselhamento e 
práticas coerentes em cada Estado-Membro 
e no conjunto da União. Os organismos 
encarregados do acompanhamento, 
aplicação, controlo e assistência técnica 
devem poder partilhar informações e 
cooperar entre si; no mesmo contexto, a 
autoridade nacional designada por cada 
Estado-Membro deverá funcionar como 
ponto de contacto preferencial com os 
serviços da Comissão para efeitos de 
recolha de dados, intercâmbio de 
informações e acompanhamento da 
aplicação da legislação da União em 
matéria de contratos públicos. A Comissão 
Europeia deve ajudar os Estados-
Membros, fornecendo orientações, 
proporcionando ações de formação e um 
serviço de apoio durante todo o processo 
de adjudicação dos contratos a fim de 
promover a adjudicação de contratos 
públicos transfronteiras.

Or. en

Alteração 317
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os 
próprios limiares e adaptar os anexos V e 
XI; as autoridades governamentais 
centrais estão sujeitas a variações devido 
a alterações administrativas a nível 
nacional. Estas alterações são 
comunicadas à Comissão, que deve estar 
habilitada a adaptar o anexo I; as 
referências à nomenclatura CPV podem 
sofrer alterações regulamentares a nível 
da UE e é necessário refletir essas 
alterações no texto da presente Diretiva; 
as modalidades e características técnicas 
dos dispositivos de receção eletrónica 
devem manter-se atualizadas em relação à 
evolução tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para manter a lista de 
atos legislativos atualizada, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 

Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os 
próprios limiares e adaptar os anexos V e 
XI; é igualmente necessário conferir 
poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para manter a lista de 
atos legislativos atualizada, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.
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custos do ciclo de vida.

Or. en

Alteração 318
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os 
próprios limiares e adaptar os anexos V e 
XI; as autoridades governamentais centrais 
estão sujeitas a variações devido a 
alterações administrativas a nível nacional. 
Estas alterações são comunicadas à 
Comissão, que deve estar habilitada a 
adaptar o anexo I; as referências à 
nomenclatura CPV podem sofrer alterações 
regulamentares a nível da UE e é 
necessário refletir essas alterações no texto 
da presente Diretiva; as modalidades e 
características técnicas dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizadas em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os
próprios limiares e adaptar os anexos V e 
XI; as autoridades governamentais centrais 
estão sujeitas a variações devido a 
alterações administrativas a nível nacional. 
Estas alterações são comunicadas à 
Comissão, que deve estar habilitada a 
adaptar o anexo I; as referências à 
nomenclatura CPV podem sofrer alterações 
regulamentares a nível da UE e é 
necessário refletir essas alterações no texto 
da presente Diretiva; as modalidades e 
características técnicas dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizadas em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
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formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para manter a lista de 
atos legislativos atualizada, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial.

Or. en

Alteração 319
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 54

Texto da Comissão Alteração

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os 
próprios limiares e adaptar os anexos V e 

(54) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico, económico e 
regulamentar, deve ser delegada na 
Comissão competência para adotar atos em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia, no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
Diretiva. Com efeito, devido à necessidade 
de cumprir acordos internacionais, devem 
ser conferidos poderes à Comissão para 
modificar as regras técnicas dos métodos 
de cálculo relativos aos limiares, bem 
como para rever periodicamente os 
próprios limiares e adaptar os anexos V e 
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XI; as autoridades governamentais centrais 
estão sujeitas a variações devido a 
alterações administrativas a nível nacional. 
Estas alterações são comunicadas à 
Comissão, que deve estar habilitada a 
adaptar o anexo I; as referências à 
nomenclatura CPV podem sofrer alterações 
regulamentares a nível da UE e é 
necessário refletir essas alterações no texto 
da presente Diretiva; as modalidades e 
características técnicas dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizadas em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para manter a lista de 
atos legislativos atualizada, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

XI; as autoridades governamentais centrais 
estão sujeitas a variações devido a 
alterações administrativas a nível nacional. 
Estas alterações são comunicadas à 
Comissão, que deve estar habilitada a 
adaptar o anexo I; as referências à 
nomenclatura CPV podem sofrer alterações 
regulamentares a nível da UE e é 
necessário refletir essas alterações no texto 
da presente Diretiva; as modalidades e 
características técnicas dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizadas em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias as normas técnicas em matéria 
de comunicação eletrónica, tais como a 
apresentação de representações digitais 
em três dimensões no caso de adjudicação 
de contratos públicos de obras, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, procedimentos e mensagens 
referentes aos contratos públicos 
adjudicados com recurso a meios de
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas; o conteúdo do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos deve 
refletir as necessidades administrativas e as 
alterações regulamentares a nível nacional 
e da UE; a lista dos atos legislativos da 
União que instituem metodologias comuns 
para o cálculo dos custos do ciclo de vida 
deve ser rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos 
poderes à Comissão para manter a lista de 
atos legislativos atualizada, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

Or. en

Justificação

As representações digitais em três dimensões constituem instrumentos fundamentais para 
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permitir às autoridades adjudicantes melhorar a tomada de decisões com base na conceção, 
execução e operação das obras públicas, designadamente no que diz respeito às atividades 
descritas no anexo II. Alguns Estados-Membros já exigem aos proponentes a apresentação de 
representações digitais em três dimensões interoperáveis no caso de contratos de obras 
públicas.

Alteração 320
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

(55) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. No 
contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho.

(55) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas 
com todas as partes interessadas, 
nomeadamente as PME, as organizações 
ambientais e de defesa dos consumidores 
e os sindicatos. No contexto da preparação 
e elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 321
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução para assegurar 
condições uniformes de execução da 
presente Diretiva, bem como de elaboração 
dos formulários-tipo para publicação de 
anúncios, do formulário-tipo para o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos e do modelo comum a utilizar 

(56) Devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução para assegurar 
condições uniformes de execução da 
presente Diretiva, bem como de elaboração 
dos formulários-tipo para publicação de 
anúncios, do formulário-tipo para o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos. Esses poderes devem ser 
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pelos organismos de fiscalização na 
preparação do relatório de execução e
estatístico. Esses poderes devem ser 
exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo por parte dos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão24

. O procedimento consultivo deve ser 
utilizado na adoção destes atos de 
execução, que não têm qualquer impacto 
do ponto de vista financeiro nem na 
natureza e no âmbito das obrigações 
decorrentes da presente Diretiva. Pelo 
contrário, estes atos caracterizam-se pela 
sua finalidade meramente administrativa e 
por servirem para facilitar a aplicação das 
regras definidas pela presente Diretiva.

exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo por parte dos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão24

. O procedimento consultivo deve ser 
utilizado na adoção destes atos de 
execução, que não têm qualquer impacto 
do ponto de vista financeiro nem na 
natureza e no âmbito das obrigações 
decorrentes da presente Diretiva. Pelo 
contrário, estes atos caracterizam-se pela 
sua finalidade meramente administrativa e 
por servirem para facilitar a aplicação das 
regras definidas pela presente Diretiva.

Or. en

Alteração 322
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 56

Texto da Comissão Alteração

(56) Devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução para assegurar 
condições uniformes de execução da 
presente Diretiva, bem como de elaboração 
dos formulários-tipo para publicação de 
anúncios, do formulário-tipo para o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos e do modelo comum a utilizar 
pelos organismos de fiscalização na 
preparação do relatório de execução e 
estatístico. Esses poderes devem ser 
exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 

(56) Devem ser atribuídas à Comissão 
competências de execução para assegurar 
condições uniformes de execução da 
presente Diretiva, bem como de elaboração 
dos formulários-tipo para publicação de 
anúncios, do formulário-tipo para o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos. Esses poderes devem ser 
exercidos em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo por parte dos 



AM\908710PT.doc 153/229 PE492.857v01-00

PT

de 16 de fevereiro de 2011, que estabelece 
as regras e princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo por parte dos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão24

. O procedimento consultivo deve ser 
utilizado na adoção destes atos de 
execução, que não têm qualquer impacto 
do ponto de vista financeiro nem na 
natureza e no âmbito das obrigações 
decorrentes da presente Diretiva. Pelo 
contrário, estes atos caracterizam-se pela 
sua finalidade meramente administrativa e 
por servirem para facilitar a aplicação das 
regras definidas pela presente Diretiva.

Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão24

. O procedimento consultivo deve ser 
utilizado na adoção destes atos de 
execução, que não têm qualquer impacto 
do ponto de vista financeiro nem na 
natureza e no âmbito das obrigações 
decorrentes da presente Diretiva. Pelo 
contrário, estes atos caracterizam-se pela 
sua finalidade meramente administrativa e 
por servirem para facilitar a aplicação das 
regras definidas pela presente Diretiva.

Or. en

Alteração 323
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva não se aplica aos 
serviços de interesse económico geral 
(SIEG) nos casos em que:
a) Os serviços tenham sido definidos em 
conformidade com os princípios da 
legislação da UE;
b) As autoridades públicas tenham 
cumprido os requisitos em matéria de 
transparência e igualdade de tratamento 
no procedimento de notificação;
c) O número de prestadores de serviços 
for inadequado no que diz respeito aos 
objetivos da presente Diretiva.

Or. en
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Alteração 324
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente Diretiva define o modo 
como as instituições da União, os 
Estados-Membros e as autoridades 
governamentais centrais e locais em 
cooperação com os parceiros dos setores 
público, privado e do voluntariado 
tencionam intervir para melhorar a 
adjudicação de contratos públicos. Define 
os princípios da União para a adjudicação 
de contratos no setor público, associados 
aos princípios da União em matéria de 
serviços públicos de alta qualidade.
No sentido de cumprirem plenamente os 
objetivos da presente Diretiva, as 
autoridades adjudicantes garantem a 
aplicação de estratégias abrangentes de 
adjudicação de contratos a nível das 
várias entidades adjudicantes. Estará 
incluída neste processo a realização de 
audiências e consultas públicas com os 
utilizadores finais. 

Or. en

Alteração 325
Heide Rühle

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, 

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 
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independentemente de as obras, os 
produtos ou os serviços se destinarem ou 
não a uma finalidade de interesse público.

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 da 
União Europeia, 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).

Alteração 326
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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, desde que as obras, os 
produtos ou os serviços tragam benefícios 
económicos diretos para as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Justificação

Convém esclarecer que nem toda a participação pública na execução de obras, entrega de 
produtos ou prestação de serviços justifica, desde logo, um processo de adjudicação. O 
Tribunal de Justiça da União Europeia também aplica o critério de caráter direto da 
prestação com vista a diferenciar os casos [por exemplo, acórdão de 25.3.2010 (C-451/08)].

Alteração 327
Andreas Schwab, Anja Weisgerber
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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 
ou outra forma de aquisição de obras, 
produtos ou serviços por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.

Or. en

Justificação

De acordo com a decisão C-451/08 do Tribunal de Justiça Europeu, obras, produtos e 
serviços que não se destinem a uma finalidade de interesse público não se enquadram no 
âmbito das regras da UE em matéria de contratos públicos.

Alteração 328
Evelyne Gebhardt

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 
ou outra forma de aquisição de obras, 
produtos ou de prestação de serviços,
conforme referida na presente Diretiva,
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.

Or. de
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Alteração 329
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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.
Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a aquisição
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 base da definição de «processo de adjudicação» deve ser um contrato único e não um 
projeto único. Um projeto pode incluir diversos contratos, alguns dos quais podem 
enquadrar-se no âmbito da Diretiva, ao contrário de outros. A soma dos valores dos serviços, 
produtos e obras apenas porque fazem parte do mesmo projeto não apresenta qualquer 
vantagem.

Alteração 330
Peter Simon

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 

2. Na aceção da presente Diretiva, entende-
se por «processo de adjudicação» a compra 
de obras, produtos ou serviços, no âmbito 
de contratos públicos, por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.



PE492.857v01-00 158/229 AM\908710PT.doc

PT

produtos ou os serviços se destinarem ou 
não a uma finalidade de interesse público.

Or. de

Alteração 331
Heide Rühle

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 332
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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. de
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Justificação

A base para a definição do procedimento de adjudicação deve ser um contrato e não um 
projeto. Somar os valores dos serviços, produtos e obras simplesmente porque fazem parte do 
mesmo projeto não vai acarretar qualquer valor acrescentado. Desta feita, por exemplo, os 
serviços prestados pelos arquitetos e a consultoria jurídica no âmbito de um contrato de 
empreitada de obras são claramente distintos dos serviços relacionados com a construção 
propriamente dita.

Alteração 333
Cornelis de Jong

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

Alteração 334
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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
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Justificação

A base da definição de «processo de adjudicação» deve ser um contrato único e não um 
projeto único. Um projeto pode incluir diversos contratos, alguns dos quais podem 
enquadrar-se no âmbito da Diretiva, ao contrário de outros. A soma dos valores dos serviços, 
produtos e obras apenas porque fazem parte do mesmo projeto não apresenta qualquer 
vantagem.

Alteração 335
Peter Simon

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. de

Alteração 336
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

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.

Um conjunto de obras, de produtos ou de 
serviços, de natureza uniforme pelas suas 
funções económicas e técnicas, 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.

Or. en
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Justificação

A proposta de redação da Comissão, que visa contornar as regras da UE em matéria de 
contratos públicos através de uma separação artificial dos contratos, tem um alcance 
demasiado vasto, por exemplo, em caso de construções e de planeamento arquitetónico. Por 
conseguinte, a redação proposta baseia-se no n.º 41 da recente decisão C-574/10 do TJUE.

Alteração 337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

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, nos 
termos do Protocolo n.º 26 do Tratado. As 
autoridades públicas podem desempenhar 
tarefas de interesse público utilizando os 
seus recursos próprios, sem serem 
obrigadas a recorrer a operadores 
económicos externos. Podem fazê-lo em 
cooperação com outras autoridades 
públicas sem que essa relação assuma 
necessariamente a forma de um contrato 
público.

Or. en

Justificação

Este novo artigo completa o quadro do âmbito de aplicação da Diretiva. O direito 
comunitário não exige às autoridades locais a utilização de uma determinada forma jurídica 
ou de um determinado modo de funcionamento para cumprirem as suas missões de serviço 
público. O modo de agrupamento das autoridades locais, em particular, não deve ter de se 
enquadrar no âmbito das regras do mercado interno. Essa afirmação integrada num texto de 
direito comunitário é extremamente útil para evitar futuros casos litigiosos.

Alteração 338
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente Diretiva não se aplica aos 
contratos de fornecimento de bens ou 
prestação de serviços que estejam 
legalmente sujeitos a preços fixos e 
relativamente aos quais o procedimento 
relativo a contratos públicos não gera, 
ipso facto, qualquer valor.

Or. en

Alteração 339
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação da presente Diretiva está 
sujeita ao disposto nos artigos 36.º, 51.º, 
52.º 62.º e 346.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a não-existência de sobreposição entre a referida Diretiva e as 
regras aplicáveis ao contratos públicos no setor da defesa.

Alteração 340
Anna Hedh

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 
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anexo XVI são regulados exclusivamente 
pelos artigos 74.º a 76.º da presente 
Diretiva.

Or. en

Justificação

A forma da proposta de Diretiva é tal que os serviços sociais e outros são regulados apenas 
pelos artigos 74.º-76.º. Isto deve ser referido o mais depressa possível no texto da proposta.

Alteração 341
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

2-A). Os serviços regulados pelo regime 
geral da presente Diretiva são os 
enumerados no anexo XVI A. Os artigos 
74.º a 76.º da presente Diretiva são 
aplicáveis aos contratos de serviços 
específicos enumerados no anexo XVI B.

Or. fr

Alteração 342
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
A presente Diretiva não afeta a legislação 
laboral, ou seja, quaisquer disposições 
legais ou contratuais referentes às 
condições de emprego, às condições 
laborais, incluindo a saúde e a segurança 
no trabalho, e à relação entre o 
empregador e o trabalhador, aplicadas 
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pelos Estados-Membros em conformidade 
com o respetivo direito nacional no 
respeito do direito comunitário. A 
presente Diretiva também não afeta a 
legislação de segurança social dos 
Estados-Membros.

Or. de

Alteração 343
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
A presente Diretiva não afeta o exercício 
dos direitos fundamentais, tal como 
reconhecidos pelos Estados-Membros e 
pelo direito comunitário e também não 
prejudica o direito de negociar, celebrar e 
aplicar convenções coletivas e o direito de 
ação coletiva, em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais que 
respeitam o direito da União.

Or. de

Alteração 344
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-C
A presente Diretiva não afeta a liberdade 
de os Estados-Membros definirem, em 
conformidade com a legislação 
comunitária, o que entendem por serviços 
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de interesse económico geral, o modo 
como esses serviços devem ser 
organizados e financiados, em 
conformidade com as regras em matéria 
de auxílios estatais, e as obrigações 
específicas a que devem estar sujeitos.

Or. de

Alteração 345
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(6) «Organismos de direito público», os 
organismos que apresentam todas as 
seguintes características:

(6) «Organismos de direito público», os 
organismos:

Or. en

Alteração 346
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Foram criados para ou têm por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial;

Or. en
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Justificação

É a definição da atual diretiva e já se encontra consagrada, não sendo necessário alterá-la. A 
presente legislação define o modo de aquisição de produtos, obras e serviços. Não é 
necessário ultrapassar a base jurídica e definir serviços de interesse público pela porta das 
traseiras e de uma forma muito restritiva. É algo que não respeita o princípio de base da 
subsidiariedade neste domínio.

Alteração 347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Criados para, ou que têm por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral; essas necessidades não 
devem ter um caráter industrial ou 
comercial;

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação da definição de «BGPL».

Alteração 348
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Foram criados para ou têm por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para esse efeito, um organismo 

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

que opera em condições de mercado 
normais e desenvolve atividades 
económicas fornecendo ao mercado bens 
e serviços não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial;

Or. en

Justificação

A atual redação da disposição cria uma situação de incerteza jurídica uma vez que se refere 
a ideias que são mencionadas de forma vaga, podendo gerar interpretações divergentes e 
numerosos litígios. A alteração proposta utiliza a definição de «atividades económicas» 
fornecida pela Comissão na sua comunicação relativa à aplicação das regras da União 
Europeia em matéria de auxílios estatais a compensações pela prestação de serviços de 
interesse económico geral, em conformidade com a jurisprudência do TJUE.

Alteração 349
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Têm personalidade jurídica; b) Dotado de personalidade jurídica;

Or. en

Alteração 350
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) São financiados, em grande medida, 
por autoridades estatais, regionais ou locais 
ou por outros organismos de direito 
público; ou são geridos sob a supervisão 
desses organismos; ou mais de metade dos 
membros nos seus órgãos de 

c) Que satisfazem pelo menos uma das 
seguintes condições:
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administração, direção ou supervisão são 
designados pelo Estado, por autoridades 
regionais ou locais ou por outros 
organismos de direito público.

i) financiada maioritariamente pelo
Estado, pelas autarquias locais ou regionais 
ou por outros organismos de direito 
público;

ii) A maioria dos órgãos de administração, 
direção ou fiscalização é designada pelo 
Estado, pelas autarquias locais ou 
regionais ou por outros organismos de 
direito público;
iii) As decisões estão sujeitas a controlo 
da gestão por parte do Estado, pelas 
autarquias locais ou regionais ou por outros 
organismos de direito público.

Or. en

Justificação

Clarifica o âmbito da cobertura da Diretiva no que respeita aos tipos de organizações que 
devem ser abrangidas.

Alteração 351
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) São financiados, em grande medida, por 
autoridades estatais, regionais ou locais ou 
por outros organismos de direito público; 
ou são geridos sob a supervisão desses 
organismos; ou mais de metade dos 
membros nos seus órgãos de 
administração, direção ou supervisão são 
designados pelo Estado, por autoridades 
regionais ou locais ou por outros 
organismos de direito público.

c) São financiados, em grande medida, por 
autoridades estatais, regionais ou locais ou 
por outros organismos de direito público; 
ou são geridos sob a supervisão desses 
organismos;

Or. en
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Alteração 352
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 6 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A maioria membros dos órgãos de 
administração, direção ou fiscalização é 
designada pelo Estado, pelas autarquias 
locais ou regionais ou por outros 
organismos de direito público;

Or. en

Alteração 353
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Ou uma obra ou a realização, por 
qualquer meio, de uma obra que satisfaça 
as necessidades especificadas pela 
autoridade adjudicante; Por «obra» 
entende-se o resultado de um conjunto de 
trabalhos de construção ou de engenharia 
civil destinado a desempenhar, por si só, 
uma função económica ou técnica.

Or. en

Justificação

A definição da Diretiva 2004/18/CE está aprovada e tem funcionado bem.

Alteração 354
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A execução ou a conceção e execução 
conjuntas de uma obra;

Suprimido

Or. en

Alteração 355
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A realização, por qualquer meio, de 
uma obra que satisfaça as necessidades 
especificadas pela autoridade adjudicante 
que exerce uma influência decisiva sobre 
o tipo ou a conceção da obra;

Suprimido

Or. en

Alteração 356
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Ou a realização, por qualquer meio, de 
uma obra que satisfaça as necessidades 
especificadas pela autoridade adjudicante 
que exerce uma influência decisiva sobre o 
tipo ou a conceção da obra;

c) Ou a realização de uma obra que 
satisfaça as necessidades especificadas pela 
autoridade adjudicante que exerce uma 
influência decisiva sobre o tipo ou a 
conceção da obra;

Or. fr
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Alteração 357
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) «Concessão de serviços» é um 
contrato com as mesmas características 
que um contrato público de serviços, com 
exceção de que a contrapartida dos 
serviços a prestar consiste quer 
unicamente no direito de exploração do 
serviço, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento.

Or. de

Alteração 358
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva, entidade
pública ou agrupamento de tais pessoas 
e/ou entidades que realize empreitadas 
e/ou obras, forneça produtos ou preste 
serviços no mercado;

(12) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva privada ou
pública ou agrupamento de tais pessoas 
que realize empreitadas e/ou obras, forneça 
produtos ou preste serviços no mercado;

Or. fr

Alteração 359
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

(15) «Documentação relativa ao concurso», 
todos os documentos produzidos ou 
referidos pela autoridade adjudicante para 
descrever ou determinar elementos do 
concurso ou do procedimento, incluindo o 
anúncio de concurso, o anúncio de pré-
informação, quando utilizado como meio 
de abertura de concurso, as especificações 
técnicas, a memória descritiva, as 
condições contratuais propostas, os 
formulários para a apresentação de 
documentos pelos candidatos e 
proponentes, as informações sobre as 
obrigações geralmente aplicáveis e 
eventuais documentos complementares.

(15) «Documentação relativa ao concurso», 
qualquer documento produzido ou 
referido pela autoridade adjudicante para 
descrever ou determinar elementos do 
concurso ou do procedimento, incluindo o 
anúncio de concurso, o anúncio de pré-
informação, quando utilizado como meio 
de abertura de concurso, as especificações 
técnicas, a memória descritiva, as 
condições contratuais propostas, os 
formulários para a apresentação de 
documentos pelos candidatos e 
proponentes, as informações sobre as 
obrigações geralmente aplicáveis e 
eventuais documentos complementares.

Or. en

Alteração 360
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – parágrafo 18

Texto da Comissão Alteração

(18) «Central de compras», uma autoridade 
adjudicante que realiza atividades de 
aquisição centralizadas e, eventualmente, 
atividades de aquisição auxiliares;

(18) «Central de compras», uma autoridade
adjudicante na aceção do primeiro ponto 
do presente artigo ou uma entidade 
adjudicante na aceção do artigo 4.º, da 
Diretiva .../.../UE [que substitui a Diretiva 
2004/17/CE], que realiza atividades de 
compras centralizadas e, eventualmente, 
atividades de aquisição auxiliares;

Or. en

Alteração 361
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen
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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;

Or. en

Alteração 362
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 21

Texto da Comissão Alteração

(21) «Meios eletrónicos», meios que 
utilizam equipamento eletrónico para o 
tratamento (incluindo a compressão digital) 
e armazenamento de dados transmitidos, 
transportados e recebidos através de redes, 
rádio, meios óticos ou outros meios 
eletromagnéticos;

(21) «Meios eletrónicos», meios que 
utilizam equipamento eletrónico para o 
tratamento (incluindo a compressão digital) 
e armazenamento de dados transmitidos, 
transportados e recebidos através de redes, 
rádio, meios óticos ou outros meios 
eletromagnéticos; no caso de um contrato 
de empreitada de obras, «meios 
eletrónicos» refere-se também à utilização 
de representações em três dimensões 
interoperáveis que incluam a conceção, 
execução e operação do edifício ou 
infraestrutura;

Or. en

Justificação

Trata-se de um instrumento fundamental que permite às autoridades adjudicantes melhorar o 
processo de tomada de decisões, especialmente no que diz respeito às atividades descritas no 
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anexo II. Esta medida deve ser aplicada conjuntamente com as metas de aplicação da 
contratação eletrónica e irá trazer poupanças aos contribuintes ao permitir a avaliação mais 
fácil de projetos alternativos e, particularmente, uma adequada avaliação dos custos e 
comparação da poupança efetuada no domínio da energia e em outras etapas do ciclo de 
vida.

Alteração 363
Frank Engel, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis

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 existência de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição das 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 
investigação, o desenvolvimento, a 
produção, o transporte, a utilização e a 
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 364
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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 existência de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição das 
matérias-primas ou da geração de 
recursos até à eliminação, neutralização e 
finalização;

(22) «Ciclo de vida», monetarizar, quando 
possível, todos os custos associados a 
contratos públicos, incluindo os que 
dizem respeito à eficiência de manutenção
e recursos (incluindo os energéticos), à 
reciclagem em fim de vida útil e ao 
impacto social, quando os mesmos 
estiverem associados ao desempenho do 
contrato.  A conceção eficiente, o 
planeamento e a utilização de meios 
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eletrónicos podem ser igualmente 
incluídos na monetarização do ciclo de 
vida. Para efeitos de adjudicação de 
contratos públicos, o ciclo de vida parte 
do local de compra e estende-se ao longo 
do tempo de vida das obras, produtos ou 
serviços, formando uma parte integral e 
indissociável do cálculo daquilo que 
constitui a proposta economicamente 
mais vantajosa;

Or. en

Justificação

Enquanto as autoridades adjudicantes devem, no interesse dos contribuintes, ser 
responsáveis em assegurar a melhor relação qualidade/preço no que diz respeito a qualquer 
solução adotada por contrato público, não devendo esta custar, em geral, mais à sociedade 
ou ao ambiente a longo prazo, esta responsabilidade pode apenas razoavelmente partir do 
local de aquisição. As autoridades adjudicantes não podem ser responsabilizadas pelas 
opções prejudiciais ao ambiente ou à sociedade por parte das empresas privadas.

Alteração 365
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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 existência de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição das 
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 
investigação, desenvolvimento, transporte, 
utilização e manutenção, ao longo da 
existência de um produto, de uma obra ou 
da prestação de um serviço, desde que os 
dados prestados sobre estes elementos 
sejam mensuráveis e possam ser coligidos 
de forma compreensível;

Or. en

Alteração 366
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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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 existência de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição das 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, utilização e manutenção, ao 
longo da existência de um produto, de uma 
obra ou da prestação de um serviço, desde 
a aquisição das matérias-primas ou da 
geração de recursos até à eliminação, 
neutralização e finalização;

Or. en

Alteração 367
Jürgen Creutzmann

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 existência de 
um produto, de uma obra ou da prestação 
de um serviço, desde a aquisição das 
matérias-primas ou da geração de 
recursos até à eliminação, neutralização e 
finalização;

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição até à 
utilização, manutenção, eliminação, 
neutralização e finalização;

Or. en

(Ver Artigo 67.º)

Alteração 368
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) «Características do ciclo de vida», 
qualquer parte do ciclo de vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, incluindo os procedimentos 
de produção socialmente sustentáveis e 
sensíveis ao bem-estar dos animais, 
conforme definido no n.º 22 do presente 
artigo, incluindo todos os aspetos relativos 
à proteção ambiental, às condições de 
trabalho, aos direitos do trabalho, à 
igualdade, à inclusão social, aos direitos 
humanos, aos impactos nas comunidades 
vizinhas e ao comércio ético. As 
características do ciclo de vida são 
incorporadas num produto, como 
resultado das escolhas feitas durante o 
processo de produção ou durante outras 
etapas de não-utilização inseridas no ciclo 
de vida, mesmo que essas características 
não sejam evidentes nas características 
físicas ou nas qualidades funcionais do 
produto ou serviço resultante;

Or. en

Alteração 369
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) «Características do ciclo de vida», 
qualquer parte do ciclo de vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, conforme definido no n.º 22 
do presente artigo, incluindo todos os 
aspetos relativos à proteção ambiental, às 
condições de trabalho, aos direitos do 
trabalho, à igualdade, à inclusão social, 
aos direitos humanos e ao comércio ético. 
As características do ciclo de vida são 
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incorporadas num produto, como 
resultado das escolhas feitas durante o 
processo de produção ou durante outras 
etapas de não-utilização inseridas no ciclo 
de vida, mesmo que essas características 
não sejam evidentes nas características 
físicas ou nas qualidades funcionais do 
produto ou serviço resultante;

Or. en

Justificação

As stated by the Court of Justice of the EU in its ruling on  the case C-368/10  European 
Commission vs Kingdom of the Netherlands (the North Holland case), it is clear that even 
under the current Directive contracting authorities seeking the ‘most economically 
advantageous tender’ can value social considerations. Previous cases had already 
established that environmental considerations were permissible. Specifically, in North 
Holland it was decided that fair trade criteria (i.e. principles attaching to the transactions 
around the product) can be taken into consideration as award criteria.

Alteração 370
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) «Produtos normalizados», 
produtos que não diferem 
significativamente na sua composição ou 
características;

Or. en

Alteração 371
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Concessão de serviços», um 
contrato com as mesmas características 
que um contrato público de serviços, 
exceto pelo facto de que a contrapartida 
dos serviços a prestar consiste unicamente 
no direito de exploração do serviço, ou 
nesse direito acompanhado de um 
pagamento.

Or. en

Alteração 372
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) Um «serviço público mutualista» é 
uma organização que possui as seguintes 
características:
a) Consiste principalmente de indivíduos 
que deixaram seu emprego no setor 
público a fim de prestar serviços públicos 
através da mesma organização;
b) A maioria dos serviços prestados pela 
organização são fornecidos ao setor 
público, e;
c) A participação ou o envolvimento dos 
trabalhadores possui um impacto 
significativo na administração da 
organização.
Um serviço público mutualista pode 
adotar uma variedade de formatos em 
termos de modelo empresarial e adesão.

Or. en
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Alteração 373
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Estratégia de adjudicação de 
contratos», estratégia de adjudicação de 
contratos públicos que estabelece os 
princípios da União para a adjudicação 
de contratos no setor público e os 
princípios orientadores e atividades com 
vista a implementar a sua visão no âmbito 
nacional, regional e local.

Or. en

Alteração 374
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-A) «Acessibilidade», facilidade de 
abordar, entrar, sair, operar, participar, 
utilizar com segurança, de modo 
independente e com dignidade um bem, 
serviço, local, tecnologia (incluindo as 
tecnologias e sistemas de informação e 
comunicação) ou área edificada em 
quaisquer circunstâncias (incluindo 
situações de emergência). Isto não inclui 
a utilização de dispositivos de assistência 
ou uma comunicação aumentativa e 
alternativa que visa a acessibilidade de 
determinados grupos de pessoas com 
deficiências em que tal seja necessário.

Or. en
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Alteração 375
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

23-A) «produtos, obras, fornecimentos ou 
serviços não abrangidos», um produto, 
obra, fornecimento ou serviço originário 
de um país com o qual a União Europeia 
não celebrou um acordo internacional em 
matéria de adjudicação de contratos 
públicos, incluindo compromissos de 
acesso ao mercado, assim como um 
produto, obra, fornecimento ou serviço 
originário de um país com o qual a União 
Europeia celebrou um acordo deste tipo, 
mas em cujo território o acordo não se 
aplica;

Or. fr

Alteração 376
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Bens ou serviços não 
abrangidos», um produto ou serviço 
originário de um país com o qual a União 
Europeia não celebrou um acordo 
internacional em matéria de adjudicação 
de contratos públicos, incluindo 
compromissos de acesso ao mercado, 
assim como produtos ou serviços 
originários de um país com o qual a 
União Europeia celebrou um acordo deste 
tipo, mas em cujo território o acordo não 
se aplica.

Or. en
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Alteração 377
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 23-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(23-B) «Acessibilidade», facilidade de 
abordar, entrar, sair, operar, participar, 
utilizar com segurança, de modo 
independente e com dignidade um bem, 
serviço, local, tecnologia (incluindo as 
tecnologias e sistemas de informação e 
comunicação) ou área edificada em 
quaisquer circunstâncias (incluindo 
situações de emergência). Isto não inclui
a utilização de dispositivos de assistência 
ou uma comunicação aumentativa e 
alternativa que visa a acessibilidade de 
determinados grupos de pessoas com 
deficiências em que tal seja necessário.

Or. en

Alteração 378
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso de contratos que tenham como 
objeto procedimentos de adjudicação 
abrangidos pela presente Diretiva, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos não abrangidos pela 
presente Diretiva ou pelas diretivas [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE] ou 
2009/81/CE26, a parte do contrato que 
constitui um procedimento de adjudicação 
abrangido pela presente Diretiva é 
adjudicada em conformidade com a 

No caso de contratos que tenham como 
objeto procedimentos de adjudicação 
abrangidos pela presente Diretiva, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos não abrangidos pela 
presente Diretiva ou pelas diretivas [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE] ou 
2009/81/CE26, a aplicação da presente 
Diretiva é determinada com base no 
objeto principal do contrato.
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presente Diretiva.

Or. es

Alteração 379
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2 

Texto da Comissão Alteração

No caso de contratos que tenham como 
objeto procedimentos de adjudicação 
abrangidos pela presente Diretiva, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos não abrangidos pela 
presente Diretiva ou pelas diretivas [que 
substitui a Diretiva 2004/17/CE] ou 
2009/81/CE26, a parte do contrato que 
constitui um procedimento de adjudicação 
abrangido pela presente Diretiva é 
adjudicada em conformidade com a 
presente Diretiva.

Sob reserva do disposto nos pontos 3 e 4:

a) No caso de contratos que tenham como 
objeto procedimentos de adjudicação 
abrangidos pela presente Diretiva, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos abrangidos pela Diretiva 
[que substitui a Diretiva 2004/17/CE] ou 
de outra forma não abrangidos pela 
presente Diretiva, a parte do contrato que 
constitui um procedimento de adjudicação 
abrangido pela presente Diretiva é 
adjudicada em conformidade com a 
presente Diretiva.

No caso de contratos mistos que 
contenham elementos de contratos públicos 
e de concessões, a parte do contrato que 
constitui um contrato público abrangido 
pela presente Diretiva é adjudicada em
conformidade com a presente Diretiva. 

b) No caso de contratos mistos que 
contenham elementos de contratos públicos 
e de concessões, a parte do contrato que 
constitui um contrato público abrangido 
pela presente Diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente Diretiva.

Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 

c) Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
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presente Diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

presente Diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a não-existência de sobreposição entre a referida Diretiva e as 
regras aplicáveis ao contratos públicos no setor da defesa.

Alteração 380
Pablo Arias Echeverría

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

Texto da Comissão Alteração

No caso de contratos mistos que 
contenham elementos de contratos públicos 
e de concessões, a parte do contrato que 
constitui um contrato público abrangido 
pela presente Diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente Diretiva.

No caso de contratos mistos que 
contenham elementos de contratos públicos 
e de concessões, a aplicação da presente 
Diretiva é determinada com base no 
objeto principal do contrato.

Or. es

Alteração 381
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. No caso de contratos que tenham 
como objeto procedimentos de 
adjudicação abrangidos pela presente 
Diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela Diretiva 2009/81/CE, o 
contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com a Diretiva 2009/81/CE, 
desde que a adjudicação de um único 
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contrato seja justificada por razões 
objetivas.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a não-existência de sobreposição entre a referida Diretiva e as 
regras aplicáveis ao setor da defesa.

Alteração 382
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. No caso de contratos que tenham 
como objeto procedimentos de 
adjudicação abrangidos pela presente 
Diretiva e a Diretiva 2009/81/CE, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos que não estejam sujeitos 
a estas, o contrato não deve ser sujeito à 
presente Diretiva desde que a adjudicação 
de um único contrato seja justificada por 
razões objetivas. Contudo, a decisão de 
adjudicar um único contrato pode não ser 
considerada para fins de exclusão de 
contratos da aplicação da presente 
Diretiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura a não-existência de sobreposição entre a referida Diretiva e as 
regras aplicáveis ao contratos públicos no setor da defesa.

Alteração 383
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson



PE492.857v01-00 186/229 AM\908710PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 5 000 000 EUR para os contratos de 
empreitada de obras públicas;

a) 8 000 000 EUR para os contratos de 
empreitada de obras públicas;

Or. en

Alteração 384
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 5 000 000 EUR para os contratos de 
empreitada de obras públicas;

a) 7 500 000 EUR para os contratos de 
empreitada de obras públicas;

Or. en

Alteração 385
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 130 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

b) 300 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

Or. en
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Alteração 386
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) 130 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades 
governamentais centrais e concursos para 
trabalhos de conceção organizados por 
essas autoridades; quando os contratos 
públicos de fornecimento forem 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
que operem no domínio da defesa, este 
limiar só se aplica aos contratos relativos a 
produtos mencionados no anexo III;

(b) 260 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades 
governamentais centrais e concursos para 
trabalhos de conceção organizados por 
essas autoridades; quando os contratos 
públicos de fornecimento forem 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
que operem no domínio da defesa, este 
limiar só se aplica aos contratos relativos a 
produtos mencionados no anexo III;

Or. nl

Alteração 387
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 130 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

b) 195 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

Or. en
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Alteração 388
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 200 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

c) 400 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

Or. de

Justificação

O montante limiar baixo é contrário ao objetivo de se assegurar uma melhor relação de 
qualidade/preço. Na adjudicação de um contrato de serviços de limpeza de edifícios é prática 
comum, por exemplo, lançar um convite à apresentação de propostas para a limpeza de um 
edifício administrativo de grandes dimensões associado à limpeza de outros pequenos 
edifícios, de modo a obter uma boa relação de qualidade/preço. Para uma autoridade 
adjudicante assegurar um bom resultado económico, o montante do contrato deve, 
geralmente, ser superior ao montante limiar.

Alteração 389
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 200 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

c) 400 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

Or. en
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Alteração 390
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 200 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

(c) 400 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

Or. nl

Alteração 391
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 200 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

c) 300 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades adjudicantes não centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades;

Or. en

Alteração 392
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1– alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) No que diz respeito às disposições da 
alínea c) do presente artigo, os 
Estados-Membros podem optar por não 
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recorrer a concursos ao nível da UE nos 
casos em que o valor do contrato se situar 
entre 200 000 e 1 000 000 EUR.

Or. da

Alteração 393
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Suprimido

Or. en

Justificação

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

Alteração 394
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 4.º – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Suprimido

Or. da

Alteração 395
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 500 000 EUR para os contratos públicos 
relativos a serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. de

Justificação

Ajustamento do montante limiar dos serviços sociais e outros serviços especiais ao montante 
estabelecido na Diretiva «Setores Especiais», que se situa nos 1 000 000 EUR. O montante 
deve ser idêntico, uma vez que se trata dos mesmos serviços. Esta situação afigura-se, desde 
logo, adequada, dado que os serviços sociais são normalmente prestados em localidades 
muito pequenas e têm pouca relevância para o mercado interno.

Alteração 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Alteração 397
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Alteração 398
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. nl

Alteração 399
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Alteração 400
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Justificação

O limiar dos serviços sociais e outros serviços específicos deve estar em consonância com os 
limiares da diretiva «setores especiais» (artigo 12.º-C da proposta da Comissão Europeia), 
que consiste em 1 000 000 EUR. Isto parece ainda mais apropriado uma vez que os serviços 
sociais são normalmente prestados muito localmente e possuem uma relevância menos 
significativa para o mercado interno.

Alteração 401
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) 500 000 EUR para os contratos públicos 
relativos a serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

d) 500 000 EUR para os contratos públicos 
relativos a serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI B.

Or. fr

Alteração 402
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) 500 000 EUR para os contratos públicos 
relativos a serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

d) 1 000 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. de

Justificação

O montante limiar deve ser compatível quer na Diretiva «Contratos Públicos» quer na 
Diretiva «Setores Especiais» (nesta última, artigo 12.º-C da proposta da Comissão), 
situando-se nos 1 000 000 EUR, visto que em ambos os casos se trata dos mesmos serviços e 
é desejável aplicar a lei de forma coerente. Esta situação afigura-se, desde logo, adequada, 
dado que os serviços sociais são normalmente prestados em localidades muito pequenas e 
têm pouca relevância para o mercado interno.

Alteração 403
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 750 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Alteração 404
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) 500 000 EUR para contratos 
públicos de fornecimento e serviços 
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adjudicados a organizações da sociedade 
civil sem fins lucrativos e trabalhos de 
conceção organizados por estas 
organizações, mesmo se forem 
consideradas como «organismos regidos 
pelo direito público».

Or. en

Alteração 405
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 4 - n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso de contratos de obras e bens e 
serviços abaixo desses limiares, os 
Estados-Membros devem implementar 
procedimentos nacionais de concursos 
gerais que assegurem a conformidade 
com os princípios do Tratado ou a 
igualdade de acesso, não-discriminação e 
transparência.

Or. en

Alteração 406
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos para lotes individuais 
sem aplicar os procedimentos previstos na 
presente Diretiva, desde que o valor 
estimado, sem IVA, do lote em causa seja 
inferior a 80 000 EUR no caso dos 
produtos ou serviços ou a 1 000 000 de 
euros no caso das empreitadas de obras. 

Suprimido
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Contudo, o valor total dos lotes 
adjudicados sem a aplicação da presente 
Diretiva não pode exceder 20% do valor 
total de todos os lotes em que a obra ou a 
aquisição de produtos análogos ou 
serviços previstas tenham sido divididas.

Or. en

Justificação

Semelhante à alteração sobre o artigo 44.º, deve-se realçar o facto de que essas disposições 
criarão encargos administrativos desnecessários sem valor acrescentado, por exemplo, para 
as PME.

Alteração 407
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos para lotes individuais 
sem aplicar os procedimentos previstos na 
presente Diretiva, desde que o valor 
estimado, sem IVA, do lote em causa seja 
inferior a 80 000 EUR no caso dos 
produtos ou serviços ou a 1 000 000 de 
euros no caso das empreitadas de obras. 
Contudo, o valor total dos lotes 
adjudicados sem a aplicação da presente 
Diretiva não pode exceder 20 % do valor 
total de todos os lotes em que a obra ou a 
aquisição de produtos análogos ou serviços 
previstas tenham sido divididas.

9. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos para lotes individuais 
sem aplicar os procedimentos previstos na 
presente Diretiva, desde que o valor 
estimado, sem IVA, do lote em causa seja 
inferior a 160 000 EUR no caso dos 
produtos ou serviços ou a 2 000 000 de 
euros no caso das empreitadas de obras. 
Contudo, o valor total dos lotes 
adjudicados sem a aplicação da presente 
Diretiva não pode exceder 20 % do valor 
total de todos os lotes em que a obra ou a 
aquisição de produtos análogos ou serviços 
previstas tenham sido divididas.

Or. en

Alteração 408
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos para lotes individuais 
sem aplicar os procedimentos previstos na 
presente Diretiva, desde que o valor 
estimado, sem IVA, do lote em causa seja 
inferior a 80 000 EUR no caso dos 
produtos ou serviços ou a 1 000 000 de 
euros no caso das empreitadas de obras. 
Contudo, o valor total dos lotes 
adjudicados sem a aplicação da presente 
Diretiva não pode exceder 20 % do valor 
total de todos os lotes em que a obra ou a 
aquisição de produtos análogos ou serviços 
previstas tenham sido divididas.

9. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos para lotes individuais 
sem aplicar os procedimentos previstos na 
presente Diretiva, desde que o valor 
estimado, sem IVA, do lote em causa seja 
inferior a 120 000 EUR no caso dos 
produtos ou serviços ou a 1 500 000 de 
euros no caso das empreitadas de obras. 
Contudo, o valor total dos lotes 
adjudicados sem a aplicação da presente 
Diretiva não pode exceder 30 % do valor 
total de todos os lotes em que a obra ou a 
aquisição de produtos análogos ou serviços 
previstas tenham sido divididas.

Or. en

Alteração 409
Toine Manders,

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º, 
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, 
procede à respetiva adaptação.

De dois em dois anos, a partir de 30 de 
junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º, 
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, 
procede à respetiva adaptação. Sempre que 
possível, a Comissão aumenta os limiares 
e, no caso dos mesmos serem fixados no 
Acordo sobre Contratos Públicos, dá 
prioridade ao seu aumento durante a 
ronda de negociações seguinte.

Or. nl
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Alteração 410
Toine Manders,

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Além disso, sempre que possível, a 
Comissão vela pela correta aplicação do 
princípio da reciprocidade no que se 
refere ao acesso aos contratos públicos.

Or. nl

Alteração 411
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 6.º-A
Regimes aplicáveis aos contratos públicos 

de serviços
Os contratos que tenham por objeto os 
serviços referidos no anexo XVI-A são 
adjudicados de acordo com os artigos 39.º 
a 69.º.
Os contratos que tenham por objeto os 
serviços referidos no anexo XVI-B estão 
sujeitos apenas ao artigo 40.º e ao n.º 1 do 
artigo 48.º, n.º 1.
Os contratos que tenham como objeto os 
serviços referidos nos anexos XVI A e 
XVI B devem ser adjudicados de acordo 
com os artigos 39.º a 88.º em que o valor 
dos serviços referidos no anexo XVI A 
seja superior ao valor dos serviços 
referidos no anexo XVI-B. Em outros 
casos, os contratos devem ser adjudicados 
de acordo com o artigo 40.º e o artigo 48.º, 
n.º 1.
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Or. en

Justificação

Reintrodução da distinção entre os serviços A e B.

Alteração 412
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.ºs 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

A presente Diretiva não é aplicável a 
contratos públicos cujo objetivo principal 
seja permitir às autoridades adjudicantes 
a prestação de serviços postais e outros 
serviços diferentes dos serviços postais.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por
«serviços postais»: serviços que consistam 
na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE; 
«Outros serviços diferentes dos serviços 
postais»: serviços prestados nos seguintes 
domínios:
i) a gestão de serviços postais (serviços pré 
e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
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publicidade postal sem endereço;
iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
v) os serviços de filatelia;
vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. en

Justificação

Atendendo à situação de concorrência efetiva no que respeita o setor de serviços postais, na 
sequência da aplicação da regulamentação da UE tendente a liberalizar este setor, é 
conveniente excluir do âmbito de aplicação da presente diretiva os contratos públicos neste 
domínio, desde que tenham por objeto principal permitir às entidades adjudicantes exercer 
certas atividades neste setor.

Alteração 413
Frank Engel, Wim van de Camp, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
Exclusão dos bens abrangidos por um 

regime de preços fixo
A presente Diretiva não é aplicável a 
contratos de fornecimento de bens ou a 
prestação de serviços legalmente sujeitos 
a um preço fixo.

Or. en
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Alteração 414
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-A
A presente Diretiva não é aplicável à 
concessão de serviços nos termos do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 11-A (novo).

Or. de

Alteração 415
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 7-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 7.º-B
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.

Or. de

Alteração 416
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Exclusões específicas no domínio dos 

serviços postais
A presente Diretiva não é aplicável a 
contratos públicos cujo objetivo principal 
seja permitir às autoridades adjudicantes 
a prestação de serviços postais e outros 
serviços diferentes dos serviços postais.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por
«serviços postais»: serviços que consistam 
na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
«Outros serviços diferentes dos serviços 
postais»: serviços prestados nos seguintes 
domínios:
i) a gestão de serviços postais (serviços pré 
e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
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v) os serviços de filatelia;
vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. en

Alteração 417
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Exclusões específicas no domínio dos 

serviços postais
A presente Diretiva não é aplicável a 
contratos públicos cujo objetivo principal 
seja permitir às autoridades adjudicantes 
a prestação de serviços postais e outros 
serviços diferentes dos serviços postais.
Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por
«serviços postais»: serviços que consistam 
na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
«Outros serviços diferentes dos serviços 
postais»: serviços prestados nos seguintes 
domínios:
i) a gestão de serviços postais (serviços pré 
e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
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prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
v) os serviços de filatelia;
vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. en

Justificação

A diretiva clássica não é aplicável a contratos que foram excluídos do âmbito da diretiva 
«setores especiais». Atendendo à situação de concorrência efetiva no que respeita o setor de 
serviços postais, na sequência da aplicação da regulamentação da UE tendente a liberalizar 
este setor, é conveniente excluir do âmbito de aplicação da presente diretiva os contratos 
públicos neste domínio, desde que tenham por objeto principal permitir às entidades 
adjudicantes exercer certas atividades neste setor.

Alteração 418
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas destinados a 
serviços de comunicação audiovisuais, 
adjudicados por organismos de 
radiodifusão ou contratos de tempo de 

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas e serviços 
preparatórios conexos destinados a 
serviços de comunicação audiovisuais, 
adjudicados por organismos de 
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antena adjudicados a prestadores de 
serviços de comunicação audiovisuais;

radiodifusão ou contratos de tempo de 
antena adjudicados a prestadores de 
serviços de comunicação audiovisuais, 
incluindo os serviços de comunicação 
toda a transmissão e difusão que utilize 
qualquer forma de rede eletrónica;

Or. fr

Justificação

Tomada em conta, na formulação deste parágrafo, das evoluções tecnológicas no setor dos 
meios de comunicação.

Alteração 419
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação;

Suprimido

Or. en

Alteração 420
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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 e qualquer dos seguintes 
serviços legais: 
 i) a representação legal de um cliente em 
procedimentos judiciais apresentados a 
órgãos jurisdicionais ou autoridades 
públicas por um advogado na aceção do 
artigo 1.º da Diretiva 77/249/CEE;
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ii) serviços de certificação de documentos 
a serem fornecidos por notários; 
iii) serviços jurídicos fornecidos por 
administradores mandatados, tutores 
designados ou outros serviços jurídicos 
cujos fornecedores designados por um 
órgão jurisdicional no Estado-Membro 
em causa; 
iv) outros serviços jurídicos que no 
Estado-Membro em causa estão ligados 
ao exercício da autoridade oficial.

Or. en

Alteração 421
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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, bem como à atividade dos 
titulares de cargos públicos que têm a 
obrigação legal de serem independentes e 
imparciais, designadamente os notários;

Or. de

Alteração 422
Marc Tarabella

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, assim como aos serviços de 
advogados que consistam na 
representação em juízo;
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Or. fr

Alteração 423
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 os serviços de 
resolução de litígios;

Or. en

Justificação

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

Alteração 424
Peter Simon

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, aos serviços jurídicos, bem 
como aos serviços de notariado;

Or. de

Alteração 425
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação;

(c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação, assim como às atividades dos 
funcionários públicos que devem ser 
independentes e imparciais;

Or. pl

Alteração 426
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Qualquer dos seguintes serviços 
jurídicos:
i) a representação legal de um cliente em 
procedimentos judiciais apresentados a 
órgãos jurisdicionais ou autoridades 
públicas nacionais de um Estado-Membro 
por um advogado na aceção do artigo 1.º 
da Diretiva 77/249/CEE;
ii) serviços de certificação de documentos 
a serem fornecidos por notários;
iii) serviços jurídicos fornecidos por 
administradores mandatados, tutores 
designados ou outros serviços jurídicos 
cujos fornecedores designados por um 
órgão jurisdicional no Estado-Membro 
em causa;
iv) outros serviços jurídicos que no 
Estado-Membro em causa estão ligados, 
mesmo que ocasionalmente, ao exercício 
da autoridade oficial;

Or. en

Justificação

Trata-se de uma solução de compromisso para que não se restabeleça os serviços da Parte B. 
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A alteração apresenta mais isenções à aplicabilidade das diretivas enquanto mantém o novo 
artigo sobre serviços sociais e outros serviços, que é ampliado como parte do mesmo 
exercício e, além disso, com um limiar duplicado.

Alteração 427
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Aos seguintes serviços jurídicos:
i) representação legal de um mandante 
num processo jurídico junto dos tribunais 
ou das instâncias administrativas através 
de um advogado, na aceção do artigo 1.º 
da Diretiva 77/249/CEE;
ii) certificação e autenticação de 
documentos pelos notários;
iii) serviços jurídicos prestados por 
procuradores e tutores nomeados 
oficialmente ou outros serviços jurídicos 
previstos pelos Estados-Membros junto 
dos tribunais;
iv) outros serviços jurídicos relacionados 
com o exercício das funções da 
administração pública nos 
Estados-Membros, mesmo a título 
ocasional.

Or. de

Justificação

A inclusão das atividades notariais no âmbito de aplicação da Diretiva afetaria a 
competência dos Estados-Membros para atribuir aos notários as funções de uma autoridade 
judiciária, sendo, por conseguinte, necessário proibir os notários de um comportamento 
comercial e definir disposições legais relativas à sua remuneração. No caso dos serviços de 
notariado, os objetivos do procedimento de adjudicação, ou seja, a concorrência pelo menor 
custo e a concorrência pelo serviço prestado, podem, a priori, não ser concretizados.
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Alteração 428
Frank Engel, Wim van de Camp, Andreas Schwab

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 
Conselho27, 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, ou 
transações realizadas pelas autoridades 
adjudicantes que visem a obtenção de 
fundos ou de capital;

Or. en

Alteração 429
Barbara Weiler

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 
Conselho27, 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 
Conselho27, às transações que venham a 
gerar fundos ou capital para a autoridade 
adjudicante pública, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e às
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. de
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Alteração 430
Kerstin Westphal

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 
Conselho27, 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 
Conselho27, às transações que venham a 
gerar fundos ou capital para a autoridade 
adjudicante pública, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. de

Justificação

Atualmente, os municípios solicitam, sem quaisquer complicações, propostas de crédito a, 
pelo menos, 20 bancos. No caso de os bancos terem de manter as suas condições ao longo de 
um período de tempo relativamente mais longo – considerando que até então o teriam feito 
apenas por algumas horas – sem poderem se refinanciar em conformidade, as chamadas 
«swaptions» (opções sobre swaps) deveriam, no futuro, ser calculadas para o período em que 
o crédito fosse concedido. Os custos para esta situação ultrapassam as atuais condições de 
crédito dos municípios e aumentariam substancialmente os custos de financiamento das 
autoridades públicas.

Alteração 431
Heide Rühle

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 

(d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
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financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, bem como aos serviços 
prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho27, 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 432
Peter Simon

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 
Conselho27, 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 
Conselho27, aos serviços prestados por 
bancos centrais e às operações realizadas 
com o Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira, bem como às transações que 
venham a gerar fundos ou capital para a 
autoridade adjudicante pública;

Or. de

Alteração 433
Jürgen Creutzmann

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 

d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
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financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, bem como aos serviços 
prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho27, às transações que venham a 
gerar fundos ou capital para a autoridade 
adjudicante pública, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. de

Justificação

A obrigatoriedade de abrir um concurso público para créditos públicos reduz a viabilidade 
dos procedimentos de financiamento público e aumenta consideravelmente os seus custos. 
Por conseguinte, a isenção dos serviços financeiros deve igualmente aplicar-se ao 
investimento e financiamento.

Alteração 434
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) À proteção civil, gestão de 
catástrofes e prevenção de riscos 
quotidiana;

Or. de

Alteração 435
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Às operações financeiras que 
venham a gerar fundos ou capital, 
investimento ou financiamento para os 
projetos da autoridade adjudicante 
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pública;

Or. de

Alteração 436
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Que tenham como objeto 
movimentos que venham a gerar fundos 
ou capital para a autoridade adjudicante 
pública.

Or. fr

Justificação

A supressão da isenção concedida aos clientes públicos em matéria de refinanciamento por 
recurso a um empréstimo cria uma incerteza que tem um efeito negativo sobre os impostos, 
bem como uma concorrência favorável aos mercados financeiros que beneficiem de isenção.

Alteração 437
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Aos contratos a adjudicar com base 
em direitos permanentes, especiais ou 
exclusivos compatíveis com os Tratados 
da UE;

Or. de

Alteração 438
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) Aos contratos de trabalho; (e) Aos contratos de trabalho, incluindo o 
destacamento de pessoal temporário;

Or. en

Alteração 439
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

e) Aos contratos de trabalho; e) Aos contratos de trabalho e ao regime 
de proteção social obrigatória;

Or. fr

Alteração 440
Anna Hedh

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

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

Justificação

A presente alteração visa responder às preocupações causadas pelo Acórdão do Tribunal de 
Justiça, C-271/08, Comissão Europeia contra República Federal da Alemanha. O texto 
proposto baseia-se no n.º 59 do acórdão Albany C-67/96, que visa excluir os acordos 
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coletivos que contribuem para a melhoria das condições de emprego e de trabalho, inter alia, 
acordos sobre regimes de pensões complementares e seguros, etc.

Alteração 441
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Aos serviços SIEG que asseguram a 
conformidade com a legislação da UE e 
que são concedidos segundo um processo 
aberto, transparente e não-
discriminatório.

Or. en

Alteração 442
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) À proteção civil, gestão de catástrofes 
e prevenção de riscos quotidiana.

Or. de

Justificação

Na adjudicação de contratos no domínio da proteção civil e da gestão de catástrofes, os 
critérios como a eficiência económica não devem ser um fator determinante. Isto aplica-se 
designadamente às ações de salvamento de emergência, na medida em que devem ser 
distinguidas do transporte de doentes. As ações de salvamento de emergência requerem um 
grande número de voluntários, sobretudo nas comunidades rurais, e a aplicação da lei dos 
contratos públicos comprometeria esta estrutura de voluntariado.

Alteração 443
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) À proteção civil, preparação para 
situações de emergência e serviços 
médicos de emergência;

Or. en

Alteração 444
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) À proteção civil, gestão de catástrofes 
e prevenção de riscos quotidiana.

Or. de

Justificação

Trata-se designadamente de ações de salvamento de emergência que fazem parte da 
prevenção de riscos quotidiana, devendo ser distinguidas do transporte de doentes. No 
exclusivo interesse do cidadão, a aplicação dos princípios do direito primário deve ser 
suficiente de molde a garantir uma proteção civil e uma gestão de catástrofes eficazes, no 
domínio da prevenção de riscos quotidiana.

Alteração 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) serviços de hotelaria e restauração 
com os números de referência de 
55100000-1 a 55524000-9, e de 98340000-
8 a 98341100-6, desde que os serviços 
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possam ser prestados apenas por 
operadores económicos numa região 
específica.

Or. en

Alteração 446
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Jürgen 
Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea f-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-B) Aos contratos públicos de serviços 
adjudicados por uma entidade 
adjudicante a uma 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.

Or. de

Justificação

Os Tratados europeus conferem, expressamente, aos Estados-Membros poderes para 
transferir direitos exclusivos, devendo esta situação estar contemplada nas regras relativas 
aos contratos públicos.

Alteração 447
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

Apenas os artigos 40.º, 41.º e 48.º da 
presente Diretiva são aplicáveis aos 
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contratos públicos de serviços que tenham 
por objeto o seguinte: 
a) Serviços de transporte de apoio e 
auxiliares;
b) Serviços jurídicos;
c) Serviços de limpeza de edifícios;
d) Serviços de transporte terrestre, 
incluindo os serviços de veículos 
blindados e serviços de correio;
e) Serviços de investigação e segurança.

Or. de

Justificação

Teoricamente, deve ser mantida a distinção entre serviços «A» e «B», atendendo que a 
supressão desta distinção levaria, na prática, ao aumento substancial dos encargos 
administrativos. Além disso, mais serviços definidos, de acordo com a lei atualmente em 
vigor, como serviços «A» devem ser classificados como serviços «B», com vista a uma maior 
simplificação de procedimentos.

Alteração 448
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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 sobre 
Funcionamento da União Europeia.

Or. en
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Alteração 449
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

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.

Or. de

Justificação

A atual Diretiva 2004/18/CE não abrange os contratos públicos de fornecimento baseados 
num direito exclusivo previsto numa lei, regulamentação ou disposição administrativa 
(publicada) compatível com os Tratados da UE. Estes direitos exclusivos correspondem à 
possibilidade conferida aos Estados-Membros, pelo Tratado da UE, de concederem tais 
direitos exclusivos.

Alteração 450
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1-B) (novo)

Texto da Comissão Alteração

À proteção civil, gestão de catástrofes e 
prevenção de riscos quotidiana.

Or. de
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Justificação

A prevenção de riscos, como por exemplo na gestão de catástrofes e nas ações de salvamento 
de emergência, faz parte das tarefas de segurança que devem ser garantidas pelas 
autoridades públicas.

Alteração 451
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os serviços de comunicação audiovisuais 
a que se refere a alínea b) do primeiro 
parágrafo incluem todas as formas de 
transmissão ou distribuição através de 
qualquer tipo de rede eletrónica.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Ver alteração à alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º.

Alteração 452
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

base em direitos exclusivos
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, 
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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 TJUE aplicou 
esta disposição no caso C-360/96.

Alteração 453
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 10-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-B
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 cheques-serviço, 
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
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Alteração 454
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 10-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º-C
Concessão de serviços

Sem prejuízo da aplicação do disposto no 
artigo 3.º, a presente Diretiva não é 
aplicável às concessões de serviços 
definidas no artigo 2.º, n.º 23.

Or. en

Alteração 455
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º Suprimido
[...]

Or. en

Alteração 456
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

Um contrato adjudicado por uma 
autoridade adjudicante a outra pessoa 
coletiva fica excluído do âmbito da 

1. A escolha da aplicação de uma 
estrutura totalmente pública para gerir os 
serviços de interesse económico geral ou 
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presente Diretiva quando se verificarem 
cumulativamente as seguintes condições:

os serviços sociais é uma prerrogativa de 
poder público da competência exclusiva 
dos Estados-Membros. 
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. fr

Alteração 457
Philippe Juvin

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;

a) A autoridade adjudicante exerce sobre a 
pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços, isto é, exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada. Para o efeito 
de determinar a existência de tal controlo, 
devem ser considerados fatores como o 
nível de presença nos órgãos de 
administração, direção ou supervisão, as 
respetivas disposições estatutárias e a 
propriedade;

Or. fr

Justificação

Clarificação dos critérios que definem «in-house» e que justificam a exclusão de tais 
contratos do âmbito de aplicação da Diretiva. O termo «controlo análogo» resulta da 
jurisprudência do TJUE e reforça o critério de controlo exercido pela autoridade adjudicante 
sobre a entidade controlada. A noção de controlo análogo é especificada também por 
elementos recuperados do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 (transporte público de 
passageiros) para facilitar a sua identificação.
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Alteração 458
Marc Tarabella

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;

Suprimido

Or. fr

Alteração 459
Heide Rühle

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, sujeitas ao 
contrato, são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. en

Alteração 460
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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 

b) Pelo menos 80 % das atividades, objeto 
do contrato, da pessoa coletiva em causa 
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para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. de

Justificação

A congregação das atividades de diversos setores numa estrutura comum de sociedade 
gestora de participações acarreta, para as empresas municipais, importantes sinergias que 
não devem ser postas em causa pelas normas de adjudicação de contratos públicos. Por 
conseguinte, os volumes de negócios relevantes para tornar operacional o critério da 
essencialidade devem limitar-se aos que são objeto da adjudicação.

Alteração 461
Barbara Weiler

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 85 % 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. de

Alteração 462
Wim van de Camp,

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 

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

pela referida autoridade adjudicante;

Or. nl

Alteração 463
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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) A pessoa coletiva em causa trabalha 
essencialmente para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante. Presume-se que a 
pessoa coletiva em causa trabalha 
essencialmente para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela 
referida autoridade adjudicante, se pelo 
menos 90 % das suas atividades, objeto do 
contrato, forem realizadas para a(s) 
mesma(s);

Or. de

Justificação

A proposta combina a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no Processo 
C-107/98 com uma «cláusula de proteção» («safe-harbour-clause»), permitindo a presunção 
elidível da existência de uma atividade interna.

Alteração 464
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos 90 % das atividades da (b) Pelo menos 80 % das atividades da 
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pessoa coletiva em causa são realizadas 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

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 465
Philippe Juvin

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 90 % do volume de 
negócios médio total da pessoa coletiva em 
causa é faturado para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. fr

Justificação

Clarificação dos critérios que definem «in-house»: a expressão «90 % das atividades» 
clarifica um dos termos da jurisprudência («essencial das atividades»), deixando o outro 
pouco claro, sendo esse o motivo para a introdução de «90 % do volume de negócios médio 
total».

Alteração 466
Peter Simon

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 

b) Pelo menos 80 % das atividades, objeto 
do contrato, da pessoa coletiva em causa 
são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
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controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. de

Alteração 467
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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) A parte essencial das atividades da 
pessoa coletiva em causa é realizada para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
pela referida autoridade adjudicante;

Or. en

Justificação

Esta formulação reflete as decisões do Tribunal de Justiça da UE.

Alteração 468
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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 100 % 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. it


