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Alteração 469
Cristian Silviu Buşoi

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) Todas as atividades da pessoa coletiva 
em causa são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. en

Justificação

Por forma a salvaguardar a concorrência, esta exceção deve ser limitada ao mínimo. Por 
conseguinte, deve garantir-se que todas as atividades, ou seja, 100 % das atividades, da 
pessoa coletiva são realizadas para a autoridade adjudicante que a controla.

Alteração 470
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A operação de fundo de uma autoridade pública cria uma concorrência desleal quando opera 
direta ou indiretamente no mercado. A exceção à concorrência deve ser limitada a contratos 
adjudicados a autoridades públicas totalmente controladas pela autoridade adjudicante e 
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não deve ser admitida qualquer participação privada nestas entidades. A presente Diretiva 
constitui uma oportunidade para clarificar e simplificar regras que assegurem a melhor 
utilização dos recursos públicos.

Alteração 471
Riikka Manner

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) Todas as atividades da pessoa coletiva 
em causa são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão significa que a entidade do setor público pode ser diretamente 
adjudicada pela entidade do setor público que a controla e depois fica aberta ao mercado 
uma parcela de 10 %. Estes 10 % podem, obviamente, corresponder a milhões de euros, o 
que iria distorcer fortemente a concorrência em muitas áreas de negócios. Não existem 
condições equitativas de concorrência se uma entidade do setor público puder vender 
produtos e serviços no mesmo mercado competitivo que entidades privadas.

Alteração 472
Toine Manders

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 50 % 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;



AM\908711PT.doc 5/162 PE492.858v01-00

PT

Or. nl

Alteração 473
Françoise Castex

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% das atividades da 
pessoa coletiva em causa são realizadas 
por conta da autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

Or. fr

Alteração 474
Christel Schaldemose

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 % 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. Relativamente às instalações 
de incineração de resíduos, este limite 
mínimo deve ser fixado em 50%.

Or. da

Alteração 475
Marian Harkin
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A operação de fundo de uma autoridade pública cria uma concorrência desleal quando opera 
direta ou indiretamente no mercado. A exceção à concorrência deve ser limitada a contratos 
adjudicados a autoridades públicas totalmente controladas pela autoridade adjudicante e 
não deve ser admitida qualquer participação privada nestas entidades. A presente Diretiva 
constitui uma oportunidade para clarificar e simplificar regras que assegurem a melhor 
utilização dos recursos públicos.

Alteração 476
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 477
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

c) Existe apenas uma participação privada
passiva, ou seja, uma participação que 
não permite qualquer influência sobre as 
atividades operacionais da pessoa coletiva 
controlada.

Or. de

Justificação

A exclusão deveria aplicar-se apenas a uma participação de capital privada «ativa» da 
pessoa coletiva controlada, através da qual seja possível influenciar decisões operacionais. 
Esta alteração permite participações de capital simples na pessoa coletiva, como 
participações passivas, sem infringir a exceção relativa às operações internas. A abertura às 
participações de capital simples afigura-se necessária para que os municípios possam 
oferecer serviços a preço adequado aos cidadãos.

Alteração 478
Andreas Schwab, Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, 
desde que não esteja prevista na lei dos 
Estados-Membros em causa.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.

Alteração 479
Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 480
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) A participação privada na pessoa 
coletiva controlada não ultrapassa os 50 % 
das suas ações com direito de voto.

Or. en

Justificação

Os investidores privados apenas podem influenciar as decisões de gestão se possuírem mais 
de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. A presente alteração 
visa permitir investimentos puramente de capital sem afetar a exceção do concurso interno e 
da cooperação horizontal.

Alteração 481
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
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Or. es

Alteração 482
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea ii) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 483
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea a) do primeiro parágrafo é suficientemente clara, pelo que não é necessária uma 
repetição.
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Alteração 484
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 485
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Clarificação do artigo. Ver alteração do artigo 11.º, n.º 1, alínea a).
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Alteração 486
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Para cumprir o objetivo declarado da simplificação legislativa, deve evitar-se demasiadas 
explicações no texto jurídico, disponibilizando-as, em vez disso, numas instruções em 
separado, em orientações, num manual ou em publicações explicativas da Comissão. Esta 
parte deve, por conseguinte, ser suprimida. Um esclarecimento que vá além da 
jurisprudência pertinente do TJE afigura-se inadequado neste caso.

Alteração 487
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Alteração 488
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A operação de fundo de uma autoridade pública cria uma concorrência desleal quando opera 
direta ou indiretamente no mercado. A exceção à concorrência deve ser limitada a contratos 
adjudicados a autoridades públicas totalmente controladas pela autoridade adjudicante e 
não deve ser admitida qualquer participação privada nestas entidades. A presente Diretiva 
constitui uma oportunidade para clarificar e simplificar regras que assegurem a melhor 
utilização dos recursos públicos.

Alteração 489
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

os objetivos estratégicos e as decisões 
relevantes da pessoa coletiva controlada.

Or. de

Justificação

Para avaliar o controlo exercido sobre uma pessoa coletiva a quem foi adjudicado o contrato 
público, deve utilizar-se como critério a capacidade de influenciar um serviço da própria 
entidade adjudicante que esteja inteiramente sujeito à supervisão e às instruções da sua 
direção. Esse serviço próprio disporá de pouca ou nenhuma autonomia.

Alteração 490
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que exerce 
sobre os seus próprios serviços, na aceção 
da alínea a) do primeiro parágrafo, quando 
exerce uma influência decisiva sobre os 
objetivos estratégicos e as decisões 
relevantes da pessoa coletiva controlada.
As condições acima referidas devem ser 
cumpridas, designadamente nos casos em 
que uma autoridade adjudica um contrato 
público a uma pessoa coletiva que 
controla em conjunto com outras 
autoridades adjudicantes.

Or. de

Alteração 491
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A extensão da exceção interna deve ser limitada ao mínimo. Esta exceção interna inversa é 
uma extensão injustificada da decisão do TJE no caso Teckal e, por conseguinte, deve ser 
eliminada.

Alteração 492
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A operação de fundo de uma autoridade pública cria uma concorrência desleal quando opera 
direta ou indiretamente no mercado. A exceção à concorrência deve ser limitada a contratos 
adjudicados a autoridades públicas totalmente controladas pela autoridade adjudicante e 
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não deve ser admitida qualquer participação privada nestas entidades. A presente Diretiva 
constitui uma oportunidade para clarificar e simplificar regras que assegurem a melhor 
utilização dos recursos públicos.

Alteração 493
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à 
entidade ou entidades que a controlam, ou 
a outra pessoa coletiva controlada pela 
mesma autoridade adjudicante, desde que 
não haja participação privada na pessoa 
coletiva à qual o contrato público é 
adjudicado, com exceção de formas de 
participação privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 494
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 495
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 496
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



AM\908711PT.doc 17/162 PE492.858v01-00

PT

Or. de

Justificação

É necessário ter também em consideração, neste caso, a possibilidade de um serviço prestado 
por várias autoridades adjudicantes.

Alteração 497
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 498
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à 
entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que a participação 
privada na pessoa coletiva à qual o contrato 
público é adjudicado não ultrapasse os 
50 % das suas ações com direito de voto.
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Or. en

Justificação

Os investidores privados apenas podem influenciar as decisões de gestão se possuírem mais 
de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. A presente alteração 
visa permitir investimentos puramente de capital sem afetar a exceção do concurso interno e 
da cooperação horizontal.

Alteração 499
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços;
b) Pelo menos 90 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;
c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.
Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:
a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
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representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 500
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) As autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços;
(b) Pelo menos 90 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
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adjudicantes;
(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.
Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:
(a) Os órgãos de decisão da pessoa 
coletiva controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Or. en

Justificação

A operação de fundo de uma autoridade pública cria uma concorrência desleal quando opera 
direta ou indiretamente no mercado. A exceção à concorrência deve ser limitada a contratos 
adjudicados a autoridades públicas totalmente controladas pela autoridade adjudicante e 
não deve ser admitida qualquer participação privada nestas entidades. A presente Diretiva 
constitui uma oportunidade para clarificar e simplificar regras que assegurem a melhor 
utilização dos recursos públicos.

Alteração 501
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 502
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 503
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

3. Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 

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

adjudicar um contrato público fora do 
âmbito de aplicação da presente Diretiva a 
uma pessoa coletiva que controle 
conjuntamente com outras autoridades 
adjudicantes, nas seguintes condições:

Or. de

Justificação

Esta formulação sugere que as autoridades adjudicantes podem decidir aplicar ou não a 
Diretiva. Na verdade, o que deve ficar claro é que os casos descritos não recaem no âmbito 
de aplicação da Diretiva.

Alteração 504
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A finalidade da pessoa coletiva em 
causa consiste em assumir um serviço 
público confiado a todas as entidades 
estatais;

Or. de

Justificação

O Parlamento Europeu, nas suas resoluções de 10 de maio de 2010 e de 5 de outubro de 
2011, preconizava que a cooperação público-pública não deveria estar sujeita às regras dos 
concursos públicos, se entre os objetivos da parceria se incluísse a prestação de um serviço 
público confiado a todas as entidades públicas participantes.

Alteração 505
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que exercem 
sobre os seus próprios serviços, ou seja, 
exercem uma influência decisiva sobre os 
objetivos estratégicos e as decisões 
relevantes da pessoa coletiva controlada. 
A fim de determinar a existência desse 
controlo, podem igualmente ser tidos em 
conta elementos como o nível de 
representação nos órgãos de 
administração, de direção ou de 
supervisão, as respetivas disposições 
contidas nos estatutos ou a propriedade;

Or. fr

Justificação

Clarificação dos critérios que definem o «in-house» conjunto e justificam a exclusão de tais 
contratos do âmbito de aplicação da diretiva. O termo «controlo análogo» advém da 
jurisprudência do TJUE e reforça o critério de controlo exercido pela autoridade adjudicante 
sobre a entidade controlada. A noção de controlo análogo é igualmente especificada por 
elementos oriundos do Regulamento (CE) n.º 1370/2007 (serviços públicos de transporte de 
passageiros) com vista a facilitar a sua identificação.

Alteração 506
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 507
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 508
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva previstas no contrato são 
realizadas para as autoridades adjudicantes 
que a controlam ou para outras pessoas 
coletivas controladas pelas mesmas 
autoridades adjudicantes;

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 509
Barbara Weiler
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Pelo menos 85 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

Or. de

Alteração 510
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A maioria das atividades da pessoa 
coletiva é realizada para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. nl

Alteração 511
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A pessoa coletiva realiza as suas 
atividades essencialmente para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
por essa autoridade. Considera-se que as 
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adjudicantes; atividades da pessoa coletiva são 
realizadas essencialmente para a 
autoridade adjudicante que a controla, ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
por essa autoridade, se pelo menos 90 % 
das suas atividades que são objeto do 
contrato forem realizadas para essa(s) 
entidade(s).

Or. de

Justificação

A proposta combina a jurisprudência do TJE no processo C-107/98 com uma «cláusula de 
proteção», permitindo a presunção ilidível da existência de uma atividade interna.

Alteração 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 513
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 

b) Pelo menos 90 % do volume de 
negócios total médio da pessoa coletiva é 
realizado para as autoridades adjudicantes 
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ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

que a controlam ou para outras pessoas 
coletivas controladas pelas mesmas 
autoridades adjudicantes;

Or. fr

Justificação

Clarificação dos termos que definem o «in-house» conjunto e justificam a exclusão de tais 
contratos do âmbito de aplicação da diretiva. A expressão «90 % das atividades» clarifica 
um dos termos da jurisprudência («o essencial das atividades») e deixa o outro impreciso, 
daí a proposta de introduzir «90 % do volume de negócios».

Alteração 514
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva previstas no contrato são 
realizadas para as autoridades adjudicantes 
que a controlam ou para outras pessoas 
coletivas controladas pelas mesmas 
autoridades adjudicantes;

Or. de

Alteração 515
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O essencial das atividades da pessoa 
coletiva é realizado para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;
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Or. en

Justificação

Esta formulação reflete as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 516
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Todas as atividades da pessoa coletiva 
são realizadas para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. en

Justificação

Por forma a salvaguardar a concorrência, esta exceção deve ser limitada ao mínimo. Por 
conseguinte, deve garantir-se que todas as atividades, ou seja, 100 % das atividades, da 
pessoa coletiva são realizadas para a autoridade adjudicante que a controla.

Alteração 517
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Todas as atividades da pessoa coletiva 
são realizadas para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. en
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Justificação

A proposta da Comissão significa que a entidade do setor público pode ser diretamente 
adjudicada pela entidade do setor público que a controla e depois fica aberta ao mercado 
uma parcela de 10 %. Estes 10 % podem, obviamente, corresponder a milhões de euros, o 
que iria distorcer fortemente a concorrência em muitas áreas de negócios. Não existem 
condições equitativas de concorrência se uma entidade do setor público puder vender 
produtos e serviços no mesmo mercado competitivo que entidades privadas.

Alteração 518
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Pelo menos 50 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

Or. nl

Alteração 519
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 520
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 521
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Existe apenas uma participação privada
passiva, ou seja, uma participação que 
não permite qualquer influência sobre as 
atividades operacionais da pessoa coletiva 
controlada.

Or. de

Justificação

A cooperação comprovada entre as autoridades adjudicantes e os privados não deve ser 
posta em causa pelas normas de adjudicação dos contratos públicos.

Alteração 522
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 523
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, 
desde que não esteja prevista na lei dos 
Estados-Membros em causa.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.

Alteração 524
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) A participação privada na pessoa 
coletiva controlada não ultrapassa os 50 % 
das suas ações com direito de voto.

Or. en
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Justificação

Os investidores privados apenas podem influenciar as decisões de gestão se possuírem mais 
de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. A presente alteração 
visa permitir investimentos puramente de capital sem afetar a exceção do concurso interno e 
da cooperação horizontal.

Alteração 525
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Os órgãos de decisão da pessoa 
coletiva controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
(b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
(c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Or. en

Justificação

Esta interpretação abrangente da decisão do TJE é desnecessária e não contribui para 
tornar o texto mais curto e preciso.
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Alteração 526
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Justificação

Alteração em consequência da proposta de alteração do mesmo autor relativa ao artigo 11.º, 
n.º 3, alínea a).

Alteração 527
Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. nl

Alteração 528
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 529
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes das autoridades adjudicantes 
participantes;

Or. de

Alteração 530
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes, sendo que um 
representante pode representar uma ou 
mais dessas autoridades;

Or. en

Alteração 531
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 532
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Alteração 533
Frank Engel, Philippe Juvin, Anna Maria Corazza Bildt, Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses que entrem 
em conflito com os interesses das 
autoridades públicas que lhe estão 
associadas;

Or. en

Alteração 534
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses contrários 
aos interesses das autoridades públicas que 
lhe estão associadas;

Or. en

Justificação

As subsidiárias muitas vezes são fundadas com vista a perseguir interesses que ultrapassam 
os da entidade que as controlam. Por conseguinte, deve ser suficiente que os interesses não 
sejam contrários.

Alteração 535
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 536
Françoise Castex

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 537
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) A pessoa coletiva controlada obtém 
apenas o reembolso dos custos efetivos, e 
o que for necessário para investir no 
desenvolvimento de mais serviços de 
qualidade, dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. en
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Alteração 538
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato público na aceção do 
artigo 2.º, n.º 7, da presente Diretiva, pelo 
que não é abrangido pela mesma, quando 
se verificarem cumulativamente as 
seguintes condições:

Or. en

Alteração 539
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 540
Heide Rühle

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

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

a) O objetivo da parceria é a realização de 
uma missão de serviço público atribuída a 
todas as autoridades públicas participantes, 
ou a realização de uma missão auxiliar 
necessária para cumprir a missão de 
serviço público atribuída a todas as 
autoridades públicas;

Or. en

Alteração 541
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) A finalidade da parceria consiste na 
prestação de um serviço público de 
interesse geral que incumba aos 
organismos públicos, ou no exercício de 
uma atividade de aquisição auxiliar, na 
aceção do artigo 2.º, n.º 17, que seja 
necessária ao cumprimento do serviço 
público de interesse geral.
Verifica-se também uma concentração de 
serviços nos casos em que um município 
só está obrigado ao pagamento desde que 
a cooperação lhe permita cumprir os seus 
próprios deveres de maneira mais rentável 
ou eficaz.

Or. de

Justificação

A proposta da Comissão apenas ajuda a esclarecer o que significa uma «verdadeira 
colaboração», e nada mais. No entanto, era necessário esclarecer que tem de se tratar de um 
serviço público de que estejam incumbidos os organismos públicos. Devem igualmente 
incluir-se nesse conceito as necessárias atividades de aquisição auxiliar (informática, 
infraestruturas, etc.), às quais os organismos públicos terão de recorrer para cumprir as suas 
tarefas.
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Alteração 542
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) O acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes com vista ao exercício 
conjunto das respetivas missões de serviço 
público;

Or. de

Alteração 543
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 544
Evelyne Gebhardt

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

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

a) O acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes com vista ao exercício 
conjunto ou recíproco das respetivas 
missões de serviço público;

Or. de

Alteração 545
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) O acordo estabelecer uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes na qualidade de autoridade 
competente, a fim de assegurarem em 
conjunto a organização da mesma missão 
de serviço público;

Or. en

Justificação

Clarificação da definição de cooperação horizontal.

Alteração 546
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 547
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 548
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 549
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público; 
incluem-se aqui também serviços 
acessórios que são necessários para 
prestar os de interesse geral;
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Or. de

Justificação

A limitação aos serviços de interesse público contemplados na jurisprudência do TJE no 
processo C-480/06 deveria incluir também serviços acessórios internos, aos quais recorre a 
autoridade adjudicante para garantir a funcionalidade dos seus serviços e das suas próprias 
estruturas administrativas, bem como para organizar a execução das suas obrigações legais, 
e que não constituem serviços prestados a terceiros.

Alteração 550
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A tarefa é desempenhada 
exclusivamente pelos organismos públicos 
envolvidos, sem participação de capital 
privado ativo;

Or. de

Justificação

O interesse público é, obviamente, o elemento central do acordo. No entanto, torna-se mais 
concreta a referência à proibição de capital privado ativo.

Alteração 551
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O acordo é regido por considerações de 
interesse público, e daí decorrem os 
serviços prestados, bem como os 
necessários serviços acessórios;

Or. de
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Alteração 552
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público e não 
tem qualquer orientação de mercado;

Or. en

Justificação

Este tipo de acordos deve ser excluído do âmbito da presente Diretiva apenas se não tiverem 
qualquer orientação de mercado. Caso contrário, a concorrência será limitada.

Alteração 553
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Alteração 554
Marc Tarabella

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

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 555
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Muitas entidades deste género criadas por organismos públicos têm em funcionamento filiais 
de comercialização para prestarem uma série de serviços a autoridades locais e entidades 
associadas e a outras organizações nas quais haja uma falha do mercado na sua prestação.

Alteração 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Justificação

Este critério ultrapassa os requisitos referidos no acórdão do TJE no processo 
«Stadtreinigung Hamburg» (C-480/06). Ao adotar o critério de essencialidade de 10 % 
(90 %), estabelece-se uma analogia inaceitável com a jurisprudência relativa às 
adjudicações internas, que o TJE não teceu. A terminologia retirada das regras dos auxílios 
estatais é inadequada neste caso.

Alteração 557
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 558
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

c) As autoridades adjudicantes
participantes não exercem no mercado livre 
atividades relevantes no contexto do 

c) As autoridades públicas participantes 
não exercem no mercado livre atividades 
sujeitas ao contrato num valor superior a 
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acordo num valor superior a 10 % do seu 
volume de negócios relativo a essas 
atividades;

20 % do seu volume de negócios relativo a 
essas atividades;

Or. en

Justificação

Esta clarificação é necessária por forma a não criar conflitos judiciais.

Alteração 559
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) As autoridades adjudicantes 
participantes não exercem no mercado livre 
atividades relevantes no contexto do 
acordo num valor superior a 15 % do seu 
volume de negócios relativo a essas 
atividades;

Or. de

Alteração 560
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) As autoridades adjudicantes 
participantes não exercem no mercado 
livre;

Or. en
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Justificação

Em conformidade com as alterações nos n.ºs 1 e 3.

Alteração 561
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) As autoridades adjudicantes
participantes não exercem no mercado livre 
atividades relevantes no contexto do 
acordo independentemente do volume de 
negócios relativo a essas atividades;

Or. en

Justificação

A proposta significa que a entidade do setor público pode ser diretamente adjudicada por 
outra autoridade pública e depois fica aberta ao mercado uma parcela de 10 %. Estes 10 % 
podem, obviamente, corresponder a milhões de euros, o que iria distorcer fortemente a 
concorrência em muitas áreas de negócios. Não existem condições equitativas de 
concorrência se uma entidade do setor público puder vender produtos e serviços no mesmo 
mercado competitivo que entidades privadas.

Alteração 562
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Alteração 563
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Este critério ultrapassa os requisitos referidos no acórdão do TJE no processo 
«Stadtreinigung Hamburg» (C-480/06). Mesmo no caso da cooperação intermunicipal, não 
está em causa exclusivamente a garantia do reembolso de custos. A proibição pouco realista 
de transferências financeiras vai além da jurisprudência relevante do TJE e deve ser 
suprimida.

Alteração 564
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl
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Alteração 565
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 566
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 567
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 
correspondentes ao reembolso dos custos 

d) O acordo não envolve, no essencial,
transferências financeiras entre as 
autoridades adjudicantes participantes, para 
além das correspondentes ao reembolso 
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efetivos das obras, serviços ou produtos; dos custos efetivos das obras, serviços ou 
produtos;

Or. de

Alteração 568
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Este critério ultrapassa os requisitos referidos no acórdão do TJE no processo 
«Stadtreinigung Hamburg» (C-480/06). Estabelece-se uma analogia inaceitável com a 
jurisprudência relativa às adjudicações internas, que não se coaduna com a cooperação 
intermunicipal.

Alteração 569
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) A missão é realizada exclusivamente 
pelas autoridades públicas em causa, sem
qualquer participação de uma parte 
privada, com exceção de autoridades 
adjudicantes que participem na 
cooperação na qualidade de organismos 
de direito público na aceção do artigo 2.º, 
n.º 6, da presente Diretiva.

Or. en
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Alteração 570
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas, desde que não esteja prevista 
na lei dos Estados-Membros em causa.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.

Alteração 571
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) A participação privada em qualquer 
uma das autoridades adjudicantes não 
ultrapassa os 50 % das suas ações com 
direito de voto.

Or. en

Justificação

Os investidores privados apenas podem influenciar as decisões de gestão se possuírem mais 
de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. A presente alteração 
visa permitir investimentos puramente de capital sem afetar a exceção do concurso interno e 
da cooperação horizontal.
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Alteração 572
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente diretiva não é aplicável a 
um acordo celebrado entre várias 
autoridades adjudicantes ou 
agrupamentos compostos por autoridades 
adjudicantes, que preveja, no âmbito da 
organização interna dos 
Estados-Membros, uma transferência de 
competências entre as partes com vista ao 
cumprimento de uma missão de serviço 
público.
Não há qualquer participação privada em 
nenhuma das autoridades adjudicantes.

Or. fr

Justificação

A exclusão explícita da cooperação horizontal (artigo 11.º, n.º 4) suscita dúvidas quanto ao 
estatuto da transferência de competência entre autoridades públicas («intercommunalité» no 
direito francês) que, quanto ao mesmo, não é objeto de uma exclusão explícita. Por 
conseguinte, propõe-se um novo número para excluir a transferência de competências entre 
as autoridades públicas do âmbito de aplicação da presente diretiva.

Alteração 573
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Alteração em consequência da proposta de alteração do mesmo autor relativa ao artigo 11, 
n.º 1, alínea c), e do n.º 3, alínea c).

Alteração 574
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 575
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

A inexistência de qualquer forma de 
participação privada e todas as outras 
condições referidas nos n.ºs 1 a 4 devem ser 
verificadas no momento da adjudicação do 
contrato ou da celebração do acordo.

Or. en
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Justificação

Devem ser verificadas todas as condições na fase de adjudicação e não apenas a 
participação privada.

Alteração 576
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As exclusões previstas nos n.ºs 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, exceto se a 
participação privada for imposta por lei 
e/ou não fosse previsível no momento da 
adjudicação inicial.

Or. en

Alteração 577
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 578
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As exclusões previstas nos n.ºs 1 a 4 deixam 
de ser aplicáveis a partir do momento em 
que deixe de se verificar cumulativamente 
qualquer das condições neles elencadas, 
do que resulta a necessidade de abrir os 
contratos em vigor a concurso através dos 
procedimentos de adjudicação normais.

Or. en

Alteração 579
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, a menos que a 
participação privada na pessoa coletiva 
que a converte numa empresa associada 
se adquira através de um dos 
procedimentos previstos na presente 
diretiva ou nas diretivas (substituição da 
Diretiva 2004/17/CE).

Or. es
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Alteração 580
Jens Rohde, Morten Løkkegaard

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

Texto da Comissão Alteração

Quando o contrato for relativo a 
incineração de resíduos, as percentagens 
no artigo 11º, n.º 1, alínea b), n.º 3, 
alínea b) e n.º 4, alínea c), são de 50 %.

Or. en

Justificação

Há uma preocupação especial de que a nova enunciação possa ter efeitos nefastos na 
incineração de resíduos que, pelo contrário, é considerada uma forma desejável do ponto de 
vista ambiental de gestão de resíduos. Na medida em que em alguns Estados-Membros as 
autoridades locais são obrigadas por lei a gerir os resíduos urbanos, estas investiram 
montantes significativos em instalações de incineração; estes investimentos não teriam sido 
comercialmente viáveis e com o limite de 90 % teriam de abrir a concurso a incineração de 
resíduos, embora não haja verdadeiras alternativas comerciais tendo em conta a fraca 
capacidade privada.

Alteração 581
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 582
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 583
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

a) Contratos de empreitadas de obras 
subsidiados diretamente em mais de 50 % 
pelas autoridades adjudicantes e cujo valor 
estimado, sem IVA, seja igual ou superior 
a 5 000 000 EUR, caso envolvam uma das 

a) Contratos de empreitadas de obras 
subsidiados diretamente em mais de 50 % 
pelas autoridades adjudicantes e cujo valor 
estimado, sem IVA, seja igual ou superior 
a 8 000 000 EUR, caso envolvam uma das 
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seguintes atividades: seguintes atividades:

Or. en

Alteração 584
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Contratos de serviços subsidiados 
diretamente em mais de 50 % pelas 
autoridades adjudicantes e cujo valor 
estimado, sem IVA, seja igual ou superior 
a 200 000 euros, quando estejam 
associados a um contrato de empreitada de 
obras na aceção da alínea a).

b) Contratos de serviços subsidiados 
diretamente em mais de 50 % pelas 
autoridades adjudicantes e cujo valor 
estimado, sem IVA, seja igual ou superior 
a 400 000 euros, quando estejam 
associados a um contrato de empreitada de 
obras na aceção da alínea a).

Or. en

Alteração 585
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Sob reserva do artigo 346.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a presente Diretiva aplica-se à 
adjudicação de contratos públicos e de 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados nos domínios da defesa e da 
segurança, com exceção dos seguintes 
contratos:

1. Sob reserva do artigo 1.º, n.º 3, a 
presente Diretiva aplica-se à adjudicação 
de contratos públicos e de concursos para 
trabalhos de conceção organizados nos 
domínios da defesa e da segurança, com 
exceção dos seguintes contratos:

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que não há uma sobreposição da presente Diretiva e das regras 
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aplicáveis aos contratos em matéria de defesa.

Alteração 586
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A presente Diretiva não se aplica a 
contratos públicos e a concursos para 
trabalhos de conceção não referidos no 
n.º 1, na medida em que a proteção dos 
interesses de segurança fundamentais de 
um Estado-Membro não possam ser 
garantidos num procedimento de 
adjudicação nos termos da presente 
Diretiva.

2. A presente Diretiva não se aplica a 
contratos públicos e a concursos para 
trabalhos de conceção que não se 
encontrem isentos nos termos do n.º 1, nos 
casos em que:

a) a proteção dos interesses de segurança 
fundamentais de um Estado-Membro não 
possam ser garantidos num procedimento 
de adjudicação nos termos da presente 
Diretiva;
b) A aplicação da presente Diretiva 
obrigue o Estado-Membro a fornecer 
informação cuja divulgação considere 
contrária aos seus interesses essenciais de 
segurança; ou
c) A adjudicação e o desempenho do 
contrato ou concurso tenha de ser 
acompanhada por medidas especiais de 
segurança, em conformidade com a 
legislação, regulamentos ou disposições 
administrativas em vigor no 
Estado-Membro em causa.

Or. en

Justificação

Esta alteração assegura que não há uma sobreposição da presente Diretiva e das regras 
aplicáveis aos contratos em matéria de defesa.
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Alteração 587
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Princípios de adjudicação Finalidade e princípios de adjudicação

Or. en

Alteração 588
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

As centrais de compras devem assegurar 
que, no contexto do procedimento de 
concurso público, o pessoal que 
desempenha funções no âmbito de 
contratos públicos de serviços ou de 
empreitada, objeto do procedimento, tem 
garantidas condições de trabalho dignas e 
que o procedimento de concurso público 
não resulta em tratamento desigual. 

Or. fi

Alteração 589
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 590
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

Os concursos não devem ser organizados 
de modo a ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente Diretiva ou a 
reduzir artificialmente a concorrência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 591
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os concursos não devem ser organizados 
de modo a ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente Diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência.

Os concursos não devem ser organizados 
de modo a ser excluídos do âmbito de 
aplicação da presente Diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência. Os 
procedimentos devem ser sempre 
acompanhados das devidas salvaguardas 
que permitem garantir a observância dos 
princípios de igualdade de tratamento e 
transparência, livre concorrência, 
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publicidade e gestão eficaz dos recursos 
públicos.

Or. es

Alteração 592
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem cumprir 
a legislação social e laboral e as normas 
em matéria de condições de trabalho 
vigentes no país em que a obra pública, o 
serviço ou o produto, objeto da proposta, é 
fornecido, tal como definido na legislação 
nacional e/ou nas convenções 
internacionais em matéria de direito 
laboral sobre as condições de trabalho, 
previstas no anexo XI.

Or. fi

Alteração 593
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
respeitar o prazo de pagamento conforme 
estabelecido na Diretiva 2011/7/UE.

Or. en

Alteração 594
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem cumprir 
as obrigações relativas à proteção social e 
do emprego e às condições de trabalho 
que se aplicam no local onde a obra, o 
serviço ou o produto a fornecer tenha 
lugar, conforme definido na legislação 
comunitária e nacional e/ou acordos 
coletivos ou disposições internacionais de 
direito do trabalho elencadas no 
anexo XI.

Or. en

Alteração 595
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A estratégia de contratação eletrónica e o 
período de contratação eletrónica 
obrigatória até meados de 2016 devem ser 
aplicados conforme proposto pela 
Comissão. Será criada uma única 
plataforma de fácil acesso em toda a 
Europa com um único sistema operativo, 
fornecendo serviços em todas as línguas 
oficiais da UE.

Or. en

Alteração 596
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.ºs 2-A e 2-B (novos)
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Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos devem ser utilizados 
para atingir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e para apoiar 
objetivos sociais comuns e fornecer bens e 
serviços de elevada qualidade. As 
autoridades públicas têm o direito, a todos 
os níveis, de decidir como querem fazer a 
adjudicação e organizar os seus serviços.
Os operadores económicos devem cumprir 
as obrigações relativas à proteção social e 
de emprego e as condições de trabalho 
aplicáveis no local onde decorrerá a obra, 
serviço ou fornecimento, conforme 
previsto na legislação nacional e/ou em 
convenções coletivas ou disposições do 
direito laboral internacional constantes 
do anexo XI e, nomeadamente, da 
Convenção n.º 94 da OIT.

Or. en

Alteração 597
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes procurarão a 
«melhor relação preço/qualidade» na 
política de contratos públicos. Este 
objetivo é concretizado através da 
adjudicação do contrato público à 
proposta economicamente mais vantajosa.

Or. en

Alteração 598
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os detalhes dos contratos públicos serão 
tornados públicos.

Or. en

Alteração 599
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 600
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos públicos de 
serviços e dos contratos de empreitada de 
obras públicas, bem como dos contratos 

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

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

Or. en

Justificação

O texto atual parece indicar que, para a prestação de serviços que consistem na sua maioria 
de profissionais qualificados (tais como consultores de engenharia), as equipas ligadas ao 
projeto poderão necessitar de ser definidas pelos candidatos no pedido de participação. É 
impossível, em termos práticos, a um proponente comprometer-se com a afetação de pessoal 
nesta fase, tendo em conta a duração do processo de seleção e adjudicação. 

Alteração 601
Pablo Arias Echeverría

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es



AM\908711PT.doc 69/162 PE492.858v01-00

PT

Alteração 602
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos a 
oficinas protegidas e a operadores 
económicos cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos, ou reservar a execução 
desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam pessoas com deficiência 
e/ou desfavorecidas. «Pessoas 
desfavorecidas» inclui, entre outros: os 
desempregados, pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, pessoas em risco de 
exclusão, membros de grupos vulneráveis 
e membros de minorias desfavorecidas.

Or. en

Justificação

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

Alteração 603
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 17 

Texto da Comissão Alteração

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

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

adjudicação de contratos públicos a:

a) oficinas protegidas, promovidas e que 
contem com uma participação maioritária 
de organizações sem fins lucrativos ou 
reservar a execução desses contratos para o 
âmbito de programas de emprego 
protegido, desde que a maioria dos 
trabalhadores sejam pessoas com 
incapacidades que, devido à natureza ou 
gravidade da sua deficiência, não podem 
exercer uma atividade profissional em 
condições normais, ou não podem 
encontrar facilmente trabalho no 
mercado tradicional;
b) empresas sociais ou programas cujo 
objetivo principal seja a integração social 
e profissional dos trabalhadores 
desfavorecidos, desde que mais de 30 % 
dos trabalhadores desses operadores 
económicos ou afetos a esses programas 
sejam trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos.

O convite à apresentação de propostas deve 
fazer referência à presente disposição.

O convite à apresentação de propostas deve 
fazer referência à presente disposição.

Nos Estados-Membros em que tal se 
justifique devido à presença de um grande 
número de pessoas com deficiência, que 
embora sendo capazes de trabalhar, 
permanecem inativas, a reserva de 
contratos prevista na alínea a) supra deve 
ser obrigatória, pelo menos, em relação 
ao número ou percentagem de contratos 
definido pelas entidades adjudicantes ou 
outros organismos competentes.
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Or. es

Alteração 604
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 605
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 
53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 

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

comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

Or. en

Justificação

Para clarificar que esta regra não se aplica caso a autoridade adjudicante tenha o direito ou 
seja obrigada a fornecer a informação relevante – por exemplo em cumprimento de 
procedimentos legais.

Alteração 606
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 607
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Esclarece-se que esta disposição não se aplica se a autoridade adjudicante, com base noutras 
disposições em contrário, puder ou tiver de divulgar estas informações, por exemplo num 
processo de recurso por ordem do serviço de inspeção ou no âmbito de um procedimento 
ordinário.

Alteração 608
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 48.º e 

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

53.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas pelos operadores 
económicos, nomeadamente, os segredos 
técnicos ou comerciais e os aspetos 
confidenciais das propostas.

Qualquer incumprimento desta obrigação 
é suscetível de dar origem à 
responsabilidade da autoridade 
adjudicante.

Or. fr

Justificação

Reforço das disposições relativas à confidencialidade das informações transmitidas pelos 
candidatos ou proponentes à autoridade adjudicante durante o procedimento de adjudicação 
de contratos. A autoridade adjudicante pode incorrer em responsabilidade caso haja 
divulgação de informações sensíveis, tais como segredos técnicos e comerciais.

Alteração 609
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

Esta obrigação deve ser exercida «na melhor boa-fé» (uberrima fides) tal como já está 
previsto em alguma legislação nacional.

Alteração 610
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem 
impor aos operadores económicos 
requisitos destinados a proteger as 
informações de natureza confidencial por 
elas disponibilizadas ao longo do 
procedimento de adjudicação.

2. Qualquer incumprimento desta 
obrigação pode levar à responsabilização 
da autoridade adjudicante ou da entidade 
adjudicante.

Or. fr

Alteração 611
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem 
impor aos operadores económicos 
requisitos destinados a proteger as 
informações de natureza confidencial por 
elas disponibilizadas ao longo do 
procedimento de adjudicação.

2. As autoridades adjudicantes podem 
impor aos operadores económicos 
requisitos destinados a proteger as 
informações de natureza confidencial por 
elas disponibilizadas ao longo do 
procedimento de adjudicação, caso a 
divulgação dessa informação prejudique a 
concorrência leal.

Or. en
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Alteração 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não impede a 
divulgação pública de contratos 
celebrados, incluindo quaisquer 
alterações subsequentes aos mesmos.

Or. en

Alteração 613
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.ºs 1 e 2 do presente artigo não 
devem impedir a divulgação pública dos 
contratos após terem sido concluídos, 
incluindo quaisquer alterações 
subsequentes aos mesmos.

Or. en

Alteração 614
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Telefone, nos casos e condições 
referidos no n.º 6;

Suprimido

Or. en
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Justificação

Na realidade, o telefone não é utilizado neste tipo de procedimentos; são preferíveis meios de 
comunicação mais rápidos e que garantam rastreabilidade.

Alteração 615
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem tornar 
obrigatória a utilização de meios 
eletrónicos de comunicação noutras 
situações para além das previstas nos 
artigos 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, n.º 2, 49.º, 
n.º 2, ou 51.º da presente Diretiva.

Suprimido

Or. de

Justificação

Deve continuar a ser permitido, de futuro, o envio das propostas por escrito, por via postal. 
Com efeito, dificilmente se concebe que as empresas de menor dimensão, que participem 
apenas uma a três vezes por ano em concursos públicos ao nível europeu, possam custear e
atualizar regularmente as necessárias condições técnicas. Uma obrigação desse género 
poderia contribuir para que as PME fossem afastadas do mercado, beneficiando as grandes 
empresas.

Alteração 616
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O meio de comunicação escolhido deverá 
estar geralmente disponível, acessível às 
pessoas com deficiência e não poderá 
limitar o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
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adjudicação.

Or. en

Alteração 617
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

O meio de comunicação escolhido deverá 
estar geralmente disponível, acessível às 
pessoas com deficiência e não poderá 
limitar o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 618
Frank Engel, Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para assegurar a interoperabilidade dos 
formatos técnicos, bem como das normas 
de tratamento e transmissão das 
mensagens, em especial num contexto 
transfronteiras, são conferidos à Comissão 
poderes para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 89.º de modo a 
tornar obrigatória a utilização de 
determinadas normas técnicas, pelo menos 
no que diz respeito à apresentação das 
propostas por via eletrónica, aos catálogos 
eletrónicos e aos meios de autenticação 
eletrónicos.

Para assegurar a interoperabilidade dos 
formatos técnicos, bem como das normas 
de tratamento e transmissão das 
mensagens, em especial num contexto 
transfronteiras, a Comissão deve 
recomendar a utilização de determinadas 
normas técnicas, pelo menos no que diz 
respeito à apresentação das propostas por 
via eletrónica, aos catálogos eletrónicos e 
aos meios de autenticação eletrónicos.

Or. en
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Alteração 619
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os pedidos de participação nos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
públicos podem ser feitos por escrito ou 
por telefone; neste último caso, deve ser 
enviada uma confirmação por escrito 
antes de expirar o prazo fixado para a 
receção dos pedidos;

a) Os pedidos de participação nos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
públicos podem ser feitos por escrito;

Or. en

Justificação

Na realidade, o telefone não é utilizado neste tipo de procedimentos; são preferíveis meios de 
comunicação mais rápidos e que garantam rastreabilidade.

Alteração 620
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

O prazo é demasiado apertado.

Alteração 621
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A contratação pública eletrónica pode contribuir para a redução dos custos de transação e o 
aumento da transparência. Contudo, afigura-se demasiado ambiciosa a obrigação de 
transpor para a legislação nacional, apenas dois anos após a aprovação da Diretiva, a 
comunicação eletrónica nos processos de adjudicação. A introdução da contratação pública 
eletrónica acarreta custos iniciais elevados e, além disso, as autoridades adjudicantes e as 
empresas terão de se adaptar aos novos sistemas eletrónicos.

Alteração 622
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 

7. Os Estados-Membros devem assegurar 
que, até 1 de janeiro de 2017, pelo menos 
70 % dos procedimentos de adjudicação 
de contratos abrangidos pela presente 
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abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Diretiva sejam executados utilizando 
meios eletrónicos de comunicação, em 
especial a apresentação eletrónica, em 
conformidade com os requisitos do 
presente artigo.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que, até 1 de janeiro de 2020, 100 % dos
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Relativamente aos contratos de 
empreitadas de obras públicas, os 
Estados-Membros devem ainda incentivar 
a utilização sistemática de representações 
digitais tridimensionais seguindo os 
prazos gerais para a aplicação da 
contratação eletrónica estabelecidos no 
primeiro e segundo parágrafos.

Or. en

Justificação

Esta abordagem de duas fases é considerada uma meta mais realista do que a proposta pela 
Comissão e concede às autoridades adjudicantes tempo suficiente para planeamento e 
aplicação.

Alteração 623
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

7. Os Estados-Membros devem tomar 
todas as medidas necessárias para 
facilitar a utilização de meios eletrónicos 
de comunicação, em especial a 
apresentação eletrónica, para todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva, em 
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apresentação eletrónica, em conformidade 
com os requisitos do presente artigo.

conformidade com os requisitos do 
presente artigo.

Or. en

Alteração 624
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 625
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr
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Alteração 626
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever 
regras eficazes para prevenir, identificar e 
solucionar de imediato conflitos de 
interesses que surjam na condução dos 
procedimentos de adjudicação abrangidos 
pela presente Diretiva, incluindo a 
conceção e a preparação do concurso, a 
elaboração da documentação relativa ao 
concurso, a seleção de candidatos e 
proponentes e a adjudicação do contrato, 
de modo a evitar qualquer distorção da 
concorrência e assegurar a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes.

1. Os Estados-Membros devem instituir 
mecanismos eficazes para prevenir, 
identificar e solucionar de imediato 
conflitos de interesses reais, potenciais ou 
percecionados que surjam na condução dos 
procedimentos de adjudicação abrangidos 
pela presente Diretiva, incluindo a 
conceção e a preparação do concurso, a 
elaboração da documentação relativa ao 
concurso, a seleção de candidatos e 
proponentes, a adjudicação do contrato e a 
fase de aplicação, de modo a evitar 
qualquer distorção da concorrência e 
assegurar a igualdade de tratamento de 
todos os proponentes.

Or. en

Alteração 627
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem prever 
regras eficazes para prevenir, identificar e 
solucionar de imediato conflitos de 
interesses que surjam na condução dos 
procedimentos de adjudicação abrangidos 
pela presente Diretiva, incluindo a 
conceção e a preparação do concurso, a 
elaboração da documentação relativa ao 
concurso, a seleção de candidatos e 
proponentes e a adjudicação do contrato, 

1. Os Estados-Membros devem prever 
regras eficazes para prevenir, identificar e 
solucionar de imediato conflitos de 
interesses que surjam na condução dos 
procedimentos de adjudicação abrangidos 
pela presente Diretiva, incluindo consultas 
preliminares ao mercado, a conceção e a 
preparação do concurso, a elaboração da 
documentação relativa ao concurso, a 
seleção de candidatos e proponentes e a 
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de modo a evitar qualquer distorção da 
concorrência e assegurar a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes.

adjudicação do contrato, de modo a evitar 
qualquer distorção da concorrência e 
assegurar a igualdade de tratamento de 
todos os proponentes.

Or. en

Alteração 628
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

O conceito de conflito de interesses 
engloba, no mínimo, qualquer situação em 
que as categorias de pessoas referidas no 
n.º 2 tenham, direta ou indiretamente, um 
interesse privado no resultado do 
procedimento de adjudicação que possa ser 
entendido como prejudicial ao exercício 
imparcial e objetivo das suas funções.

O conceito de conflito de interesses 
engloba, no mínimo, qualquer situação em 
que as categorias de pessoas referidas no 
n.º 2 tenham, direta ou indiretamente, um 
interesse comum no resultado do 
procedimento de adjudicação que possa ser 
entendido como prejudicial ao exercício 
imparcial e objetivo das suas funções.

Or. en

Alteração 629
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

O conceito de conflito de interesses 
engloba, no mínimo, qualquer situação em 
que as categorias de pessoas referidas no 
n.º 2 tenham, direta ou indiretamente, um 
interesse privado no resultado do 
procedimento de adjudicação que possa ser 
entendido como prejudicial ao exercício 
imparcial e objetivo das suas funções.

O conceito de conflito de interesses visa 
qualquer situação em que as categorias de 
pessoas referidas no n.º 2 tenham, direta ou 
indiretamente, um interesse privado no 
resultado do procedimento de adjudicação 
que possa ser entendido como prejudicial 
ao exercício imparcial e objetivo das suas 
funções.

Or. fr
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Alteração 630
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

O conceito de conflito de interesses 
engloba, no mínimo, qualquer situação em 
que as categorias de pessoas referidas no 
n.º 2 tenham, direta ou indiretamente, um 
interesse privado no resultado do 
procedimento de adjudicação que possa ser 
entendido como prejudicial ao exercício 
imparcial e objetivo das suas funções.

O conceito de conflito de interesses 
engloba qualquer situação em que as 
categorias de pessoas referidas no n.º 2 
tenham, direta ou indiretamente, um 
interesse privado no resultado do 
procedimento de adjudicação que possa ser 
entendido como prejudicial ao exercício 
imparcial e objetivo das suas funções.

Or. en

Alteração 631
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por «interesses privados» quaisquer
interesses familiares, afetivos, 
económicos, políticos ou outros interesses
partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, incluindo conflitos de 
interesses profissionais.

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por «interesses comuns» qualquer 
interesse económico ou laços familiares
partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, incluindo conflitos de 
interesses profissionais.

Or. en

Alteração 632
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, entende-se 
por «interesses privados» quaisquer
interesses familiares, afetivos, 
económicos, políticos ou outros interesses
partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, incluindo conflitos de 
interesses profissionais.

Os interesses privados são entendidos no 
sentido de interesses patrimoniais ou 
financeiros partilhados com os candidatos 
ou os proponentes, assim como 
abrangendo as vantagens decorrentes dos 
pagamentos financeiros diretos, por via 
do emprego, do contrato de trabalho, dos 
investimentos e da participação em 
atividades apoiadas pelos contratos.

Or. fr

Alteração 633
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) O presidente e os membros dos órgãos 
dirigentes da autoridade adjudicante que, 
sem estarem necessariamente envolvidos 
na condução do procedimento de 
adjudicação, podem no entanto 
influenciar o seu resultado.

Suprimido

Or. fr

Alteração 634
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O presidente e os membros dos órgãos 
dirigentes da autoridade adjudicante que, 
sem estarem necessariamente envolvidos
na condução do procedimento de 

b) O presidente da autoridade adjudicante 
que, sem estar necessariamente envolvido
na condução do procedimento de 
adjudicação, pode no entanto influenciar o 
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adjudicação, podem no entanto influenciar 
o seu resultado.

seu resultado.

Or. en

Justificação

«Membros dos órgãos dirigentes» significa todos os eleitos locais, deputados regionais e 
nacionais – esta é uma definição muito vasta, criando muita burocracia. Está em vigor na 
maioria dos Estados-Membros outro instrumento melhor adaptado à necessidade de 
combater a corrupção.

Alteração 635
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

b) Os candidatos e os proponentes são 
obrigados a apresentar, no início do 
procedimento de adjudicação, uma 
declaração relativa à existência de 
quaisquer relações privilegiadas com as 
pessoas referidas no n.º 2, alínea b), que 
sejam suscetíveis de colocar estas mesmas 
pessoas numa situação de conflito de 
interesses; a autoridade adjudicante indica 
no relatório individual referido no 
artigo 85.º se algum candidato ou 
proponente apresentou uma declaração 
nesse sentido.

b) Os candidatos e os proponentes, por 
exemplo dirigentes de empresas ou 
quaisquer pessoas que disponham de 
poderes de decisão ou controlo 
relativamente ao candidato ou
proponente, são obrigados a apresentar, no 
início do procedimento de adjudicação, 
uma declaração relativa à existência de 
quaisquer relações privilegiadas com as 
pessoas referidas no n.º 2, alínea b), que 
sejam suscetíveis de colocar estas mesmas 
pessoas numa situação de conflito de 
interesses; a autoridade adjudicante indica 
no relatório individual referido no 
artigo 85.º se algum candidato ou 
proponente apresentou uma declaração 
nesse sentido.

Or. en

Alteração 636
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 84.º e toma medidas adequadas 
para evitar qualquer influência indevida 
sobre o procedimento de adjudicação e 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
candidatos e proponentes. Quando o 
conflito de interesses não puder ser 
efetivamente corrigido por outros meios, o 
candidato ou proponente em causa é 
excluído do procedimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 637
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 84.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
proponentes. Quando o conflito de 
interesses não puder ser efetivamente 
corrigido por outros meios, o candidato 
ou proponente em causa é excluído do 
procedimento.

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
toma de imediato medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação, documentar 
de forma adequada essas medidas e 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
candidatos e proponentes.

Or. en
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Justificação

Processo demasiado burocrático. A última frase é desnecessária, pois a primeira é 
suficientemente clara. A transparência é a principal prioridade.

Alteração 638
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 84.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
proponentes. Quando o conflito de 
interesses não puder ser efetivamente 
corrigido por outros meios, o candidato ou 
proponente em causa é excluído do 
procedimento.

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
toma de imediato medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
proponentes. Quando o conflito de 
interesses não puder ser efetivamente 
corrigido por outros meios, o candidato ou 
proponente em causa é excluído do 
procedimento.

Or. en

(Ver supressão do artigo 84.º)

Alteração 639
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que um indivíduo que denuncie de boa-fé 
conflitos de interesses não divulgados de 
outros membros do pessoal mencionados 
no n.º 2, alínea a), tem o direito de ser 
protegido contra retaliações. Uma 
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retaliação consiste em qualquer ação 
prejudicial direta ou indireta sugerida, 
ameaçada ou realizada contra um 
indivíduo devido a essa denúncia.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem implementar um sistema de denúncias que funcione bem, a fim 
de assegurarem que estas disposições têm impacto.

Alteração 640
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Todas as medidas tomadas nos termos 
do presente artigo são documentadas no 
relatório individual referido no 
artigo 85.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Demasiado burocrático, sendo que um dos objetivos desta revisão foi simplificar, por forma a 
criar uma maior eficácia a nível de custos.

Alteração 641
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar que estão em vigor os 
mecanismos adequados para prevenir, 
detetar e resolver situações em que 
ocorram conflitos de interesses. Esses 
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mecanismos poderão envolver a utilização 
de soluções tecnológicas.

Or. en

Alteração 642
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 643
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-B. Os Estados-Membros devem tomar 
as medidas necessárias para garantir uma 
reparação eficaz e atempada, bem como a 
aplicação de sanções eficazes, dissuasivas 
e proporcionadas caso as regras relativas 
a conflitos de interesses sejam violadas. A 
reparação e as sanções devem incluir a 
anulação de contratos públicos celebrados 
em violação das regras de conflitos de 
interesses e a responsabilização por 
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danos.

Or. en

Alteração 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º-A
Proteção de informadores internos

As agências e autoridades adjudicantes 
devem implementar procedimentos de 
denúncia interna para o pessoal, a fim de 
assegurar que:
a) Qualquer membro do pessoal 
(incluindo trabalhadores temporários e 
contratados, internos e consultores) que 
divulgue de boa-fé qualquer tipo de 
irregularidade material está protegido de 
todas e quaisquer formas de retaliação, 
intimidação ou ações prejudiciais;
b) É mantido o anonimato dos 
informadores internos, salvo se 
explicitamente renunciado pelos mesmos;
c) São disponibilizados os mecanismos 
adequados para que sejam feitas as 
denúncias, tais como linhas de apoio e 
formulários em linha;
d) Um informador interno que tenha
sofrido retaliações tem direito a uma 
audição justa perante um foro imparcial e 
será plenamente compensado;  os que 
efetuarem a retaliação serão devidamente 
sancionados;
e) As denúncias são adequadamente 
investigadas e são tomadas medidas 
corretivas (se apropriado) e que os 
informadores internos têm a opção de 
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participar nestes procedimentos;
f) Os gestores têm de provar que 
quaisquer ações realizadas contra um 
informador interno foram motivadas por 
razões que não a denúncia;
g) As denúncias que não se comprovem, 
se feitas de boa-fé, são protegidas; as 
denúncias que se verifiquem ter sido 
feitas de má-fé não são protegidas;
h) Os gestores e os membros do pessoal 
devem receber formação adequada sobre 
os direitos, políticas e procedimentos de 
denúncia;
i) As políticas de denúncia devem ser 
acompanhadas e avaliadas em intervalos 
regulares por organismos independentes;
j) Denúncias efetuadas externamente a 
representantes eleitos, ONG, órgãos de 
comunicação social e outras partes 
adequadas são protegidas caso os canais 
internos não funcionem ou não existam.

Or. en

Alteração 645
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Conduta ilícita
No início do procedimento, os candidatos 
são obrigados a fornecer uma declaração 
de compromisso de honra em como não 
tentaram nem tentarão:
a) Influenciar indevidamente o 
procedimento de tomada de decisão da 
autoridade adjudicante ou obter 
informações confidenciais que lhes 



PE492.858v01-00 94/162 AM\908711PT.doc

PT

possam conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;
b) Estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência;
c) Fornecer deliberadamente informações 
erróneas que possam influenciar 
materialmente as decisões relativas à 
exclusão, à seleção e à adjudicação.

Or. en

Justificação

Para simplificar os procedimentos para empresas, o artigo 22ª funde-se com o artigo 59.º - O 
Passaporte para os Contratos Públicos. O objetivo do Passaporte é que todas as empresas o 
utilizem como documento normalizado único. Por conseguinte, faz sentido reduzir a carga 
administrativa fundindo os dois artigos.

Alteração 646
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Conduta ilícita
No início do procedimento, os candidatos 
são obrigados a fornecer uma declaração 
de compromisso de honra em como não 
tentaram nem tentarão:
a) Influenciar indevidamente o 
procedimento de tomada de decisão da 
autoridade adjudicante ou obter 
informações confidenciais que lhes 
possam conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;
b) Estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência;
c) Fornecer deliberadamente informações 
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erróneas que possam influenciar 
materialmente as decisões relativas à 
exclusão, à seleção e à adjudicação.

Or. en

Alteração 647
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

Especificação das disposições relativas à conduta ilícita.

Alteração 648
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Título I – Capítulo II-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo II-A
Tratamento de produtos ou serviços não 
abrangidos
Artigo 22.º-A
Exclusão de propostas que incluam 
produtos ou serviços não abrangidos
1. A pedido das autoridades adjudicantes, 
a Comissão determinará se aprova, 
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relativamente a contratos com valor igual 
ou superior a 5 000 000 de euros, sem 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
a exclusão dos processos de adjudicação 
de contratos das propostas que incluam 
produtos ou serviços provenientes de 
países terceiros, se o valor dos produtos 
ou serviços não abrangidos for superior a 
50 % do seu valor total nas condições 
infra.
2. Caso as autoridades adjudicantes 
pretendam solicitar a exclusão dos 
processos de adjudicação de contratos 
com base no n.º 1, devem indicá-lo no 
anúncio de concurso publicado nos 
termos do artigo 47.º.
As autoridades adjudicantes devem exigir 
aos proponentes que indiquem a origem 
dos produtos e/ou serviços da proposta e o 
seu valor.
A Comissão pode adotar atos executórios 
que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações 
relativas à origem de produtos e serviços.
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo 
referido no artigo 91.º, n.º 2.
Se as autoridades adjudicantes receberem 
propostas que preenchem as condições do 
n.º 1 e que, por essa razão, pretendam 
solicitar a sua exclusão, devem notificar a 
Comissão desse facto. Durante o processo 
de notificação, a autoridade adjudicante 
pode prosseguir a sua análise das 
propostas.
A notificação deve ser enviada por via 
eletrónica, utilizando um formulário 
normalizado. A Comissão adota os atos 
executórios que estabelecem os 
formulários normalizados. Esses atos de 
execução são adotados nos termos do 
procedimento consultivo referido no 
artigo 91.º, n.º 2. O formulário 
normalizado deve conter as seguintes 
informações:
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a) O nome e contactos da entidade 
adjudicante;
b) Uma descrição do objeto do contrato;
c) O nome e contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;
d) As informações sobre a origem do 
operador económico, produtos e/ou 
serviços e respetivo valor;
A Comissão pode solicitar informações 
suplementares à autoridade adjudicante.
Essas informações devem ser fornecidas 
no prazo de oito dias úteis, a contar do 
primeiro dia útil seguinte à data de 
receção do pedido de informações 
suplementares. Se a Comissão não 
receber quaisquer informações na data 
prevista, o prazo estabelecido no n.º 3 fica 
suspenso até que a Comissão receba as 
informações solicitadas.
3. Para os contratos a que se refere o 
n.º 1, a Comissão deve adotar um ato 
executório referente à aprovação da 
exclusão prevista, no prazo de dois meses 
a contar do primeiro dia útil seguinte à 
data de receção da notificação. Esses atos 
de execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 91.º, n.º 2-A. Esse prazo pode ser 
prorrogado uma vez, por um máximo de 
dois meses, nos casos devidamente 
justificados, nomeadamente se as 
informações que figuram na notificação 
ou nos documentos anexos forem 
incompletas ou inexatas ou se os factos 
comunicados sofrerem alterações 
significativas. Se, no final deste período 
de dois meses, ou do período prorrogado, 
a Comissão não tiver adotado uma 
decisão de aprovação ou de rejeição da 
exclusão, esta última é considerada como 
tendo sido rejeitada pela Comissão.
4. Ao adotar atos executórios nos termos 
do n.º 3, a Comissão aprovará a exclusão 
prevista nos seguintes casos:
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a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos 
produtos e/ou serviços contiver, 
relativamente aos bens e/ou serviços para 
os quais é proposta a exclusão, reservas 
explícitas de acesso ao mercado por parte 
da União Europeia;
b) Quando o acordo referido na alínea a) 
for inexistente e o país terceiro mantiver 
medidas restritivas relativas aos contratos 
públicos que resultam na falta de 
reciprocidade substancial na abertura do 
mercado entre a União e o país terceiro 
em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe falta de reciprocidade substancial 
quando as medidas restritivas relativas 
aos contratos públicos resultam na 
discriminação grave e recorrente dos 
operadores económicos, dos bens ou 
serviços da União.
Ao adotar atos executórios nos termos do 
n.º 3, a Comissão não aprovará uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia nos seus acordos internacionais.
5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:
a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
serviços e operadores económicos da UE;
b) Em que medida as autoridades públicas 
e/ou as autoridades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União 
Europeia.
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6. Antes de a Comissão tomar uma 
decisão nos termos do n.º 3, deve ouvir o 
proponente ou proponentes em causa.
7. As autoridades adjudicantes que 
tiverem excluído propostas nos termos do 
n.º 1 devem indicá-lo no anúncio de 
adjudicação de contrato que publicam em 
conformidade com o artigo 48.º da 
presente Diretiva.
Artigo 22.º-B
Regras de origem
1. A origem de um produto é determinada 
em conformidade com os artigos 22.º a 
26.º do Regulamento (CE) n.º 2913/1992 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de outubro de 1992, que estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário.
2. A origem de um serviço é determinada 
com base na origem da pessoa singular ou 
coletiva que o presta.
3. Para efeitos da presente Diretiva, os 
produtos ou serviços originários dos 
países do Espaço Económico Europeu 
que não os Estados-Membros devem ser 
tratados como os originários dos 
Estados-Membros.
Artigo 22.º-C
Aplicação das condições de reciprocidade
Os contratos celebrados com um operador 
económico em violação dos atos 
executórios da Comissão adotados nos 
termos do artigo 22.º-A relativamente às 
exclusões previstas, notificadas pelas 
autoridades adjudicantes, serão 
declarados desprovidos de efeitos na 
aceção da Diretiva 2007/66/CE.

Or. en

Alteração 649
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Título 1 – capítulo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

CAPÍTULO II-A 
Regras de reciprocidade
Artigo 22.º-A
Exclusão, pelas autoridades adjudicantes, 
de propostas que englobem produtos e 
serviços não abrangidos.
1. As autoridades adjudicantes avaliam se 
há lugar à exclusão dos procedimentos de 
atribuição de contratos públicos das 
propostas que contenham obras, produtos 
ou serviços provenientes de países 
terceiros que não estejam vinculados por 
um acordo internacional, se o valor das 
obras, dos produtos ou serviços não 
abrangidos representar mais de 50 % do 
valor total das obras, dos produtos ou 
serviços que constituem a proposta, em 
conformidade com o presente artigo. 
Uma proposta, proveniente de um país 
terceiro que não esteja vinculado por um 
acordo internacional, é automaticamente 
rejeitada se o preço for inferior a 30 % do 
preço ou do custo médio das outras 
propostas.
2. As autoridades adjudicantes podem 
solicitar aos proponentes que forneçam 
informações relativas à das obras, dos 
produtos ou serviços incluídos na 
proposta, bem como ao seu valor. Devem 
aceitar as declarações dos próprios como 
provas preliminares de que as propostas 
não podem ser excluídas nos termos do 
n.º 1. Uma autoridade adjudicante pode 
solicitar a um proponente, em qualquer 
altura durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta 
condução do processo. Quando as 
autoridades adjudicantes receberem 
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propostas correspondentes às condições 
previstas no n.º 1 que pretendam excluir 
devem notificar a Comissão. Durante o 
processo de notificação, a autoridade 
adjudicante pode prosseguir a sua análise 
das propostas. A notificação deve ser 
enviada por via eletrónica, utilizando um 
formulário-tipo. A Comissão pode adotar 
atos executórios que estabeleçam 
formulários-tipo para as declarações 
relativas à origem das obras, dos produtos 
ou serviços. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 91.º, n.º 2. O 
formulário-tipo deve conter as seguintes 
informações:
(a) O nome e os contactos da autoridade 
adjudicante;
(b) Uma descrição do objeto do contrato;
(c) O nome e os contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;
(d) As informações sobre a origem do 
operador económico, sobre as obras, os 
produtos ou serviços e sobre os respetivos 
valores.
3. Quando a Comissão não aprovar a 
decisão da autoridade adjudicante de 
excluir uma proposta em virtude do n.º 1, 
a Comissão deve notificar a sua 
desaprovação fundamentada no prazo de 
15 dias a contar do primeiro dia útil, após 
a data em que a Comissão recebeu a 
notificação. Esse prazo pode ser 
prorrogado uma vez, por um máximo de 
15 dias, nos casos devidamente 
justificados, nomeadamente se as 
informações que figuram na notificação 
ou nos documentos anexos forem 
incompletas ou inexatas ou se os factos 
comunicados sofrerem alterações 
significativas. Se, no final desse período 
de 30 dias, a Comissão não tiver adotado 
uma decisão que aprove ou rejeite a 
exclusão, esta considera-se aceite pela 
Comissão.
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4. A exclusão dos procedimentos de 
adjudicação de contratos das propostas 
que contenham obras, produtos ou 
serviços deve preencher as seguintes 
condições:
(a) se o acordo internacional relativo ao 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União e o país 
de onde os bens e/ou serviços são 
originários incluir, relativamente aos bens 
e/ou serviços alvo da proposta de 
exclusão, reservas explícitas, à União, de 
acesso ao mercado;
(b) quando o acordo referido na alínea a) 
for inexistente e o país terceiro mantiver 
medidas restritivas relativas aos contratos 
públicos que resultam na falta de 
reciprocidade substancial na abertura do 
mercado entre a União e o país terceiro 
em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe falta de reciprocidade substancial 
quando as medidas restritivas relativas 
aos contratos públicos resultam na 
discriminação grave e recorrente dos 
operadores económicos, das obras, dos 
produtos ou serviços da União.
5. A Comissão deve ouvir as autoridades 
adjudicantes em causa antes de tomar 
uma decisão nos termos do n.º 3.
Artigo 22.º-B 
Execução das condições de reciprocidade
Os contratos celebrados com um operador 
económico, em infração da aprovação da 
Comissão de excluir uma proposta, em 
conformidade com o artigo 22.º-A, no 
seguimento da notificação de uma 
intenção de exclusão pelas autoridades 
adjudicantes, são declarados nulos, na 
aceção da Diretiva 2007/66/CE.

Or. fr
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Alteração 650
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Na atual situação económica, são necessárias novas ferramentas eficazes para prestar 
serviços públicos. Uma forma adicional de o fazer é através de um sistema de 
cheques-serviço. É benéfico para as PME porque é muito fácil entrar num sistema destes e dá 
uma liberdade de escolha ao cidadão que pode decidir quem é o prestador do serviço. Como 
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é óbvio, o sistema de cheques-serviço é igualmente benéfico para a autoridade.

Alteração 651
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem não 
publicar um anúncio de concurso se 
incluírem no procedimento concorrencial 
com negociação ou no diálogo 
concorrencial todos os proponentes, e 
exclusivamente os proponentes, que 
satisfaçam os critérios referidos nos 
artigos 55.º a 65.º e que, no concurso 
público ou limitado anterior, tenham 
apresentado propostas que correspondam 
aos requisitos formais do procedimento de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 652
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A promoção de flexibilidade na escolha de procedimentos e a promoção de práticas de 
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adjudicação inovadoras são prioridades-chave neste exercício de modernização. Como tal, a 
transposição dos procedimentos mais pertinentes não deve ser opcional e, pelo contrário, 
deve ser uniforme em todos os Estados-Membros, a fim de assegurar condições equitativas de 
concorrência.

Alteração 653
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 654
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades adjudicantes apliquem 
o procedimento concorrencial com 
negociação ou o diálogo concorrencial 
sempre que o contrato público possa 
implicar a transferência de uma empresa.

Or. de

Alteração 655
Christel Schaldemose



PE492.858v01-00 106/162 AM\908711PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

Podem ainda prever a possibilidade de as 
autoridades adjudicantes utilizarem um 
procedimento concorrencial com 
negociação ou um diálogo concorrencial 
(artigos 27.º e 28.º), desde que daí não 
resultem distorções da concorrência ou 
discriminações.

Or. da

Alteração 656
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros devem ainda prever 
a possibilidade de as autoridades 
adjudicantes utilizarem um procedimento 
concorrencial com negociação ou um 
diálogo concorrencial nas seguintes 
situações:

a) No que respeita às empreitadas de obras, 
quando o contrato tiver por objeto a 
conceção e execução conjuntas de 
trabalhos na aceção do artigo 2.º, n.º 8, ou 
quando a negociação for necessária para 
definir a estrutura jurídica ou financeira do 
projeto;

a) No que respeita às empreitadas de obras, 
produtos ou serviços que cumpram um
dos seguintes critérios:

b) No que respeita às empreitadas de 
obras públicas, para trabalhos 
exclusivamente executados para fins de 
investigação ou de inovação, ensaio e 
desenvolvimento, e não com vista a obter 
rentabilidade ou a recuperar despesas de 
investigação e desenvolvimento;

i) quando as necessidades da autoridade 
adjudicante não possam ser satisfeitas 
sem a adaptação de soluções 
imediatamente disponíveis;

c) No que respeita aos serviços e 
fornecimentos, quando as especificações 

ii) incluam soluções inovadoras ou de 
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técnicas não puderem ser definidas com 
precisão suficiente por referência a 
qualquer uma das normas, à homologação 
técnica europeia, a especificações técnicas 
comuns ou a referências técnicas na aceção 
dos pontos 2 a 5 do anexo VIII;

conceção;

d) Se forem apresentadas propostas 
incorretas ou inaceitáveis na aceção do 
artigo 30.º, n. 2, alínea a), em resposta a
um procedimento de concurso ou de 
concurso limitado;

iii) o contrato não possa ser celebrado 
sem uma negociação prévia devido a
circunstâncias específicas relacionadas 
com a natureza, a complexidade ou a 
estrutura jurídica ou financeira, ou devido 
aos riscos associados às mesmas;

e) Se circunstâncias específicas 
relacionadas com a natureza ou 
complexidade das obras, fornecimentos
ou serviços ou com os riscos associados 
aos mesmos, fizerem com que o contrato 
não possa ser adjudicado sem negociação 
prévia.

iv) as especificações técnicas não puderem 
ser definidas com precisão suficiente por 
referência a qualquer uma das normas, à 
homologação técnica europeia, a 
especificações técnicas comuns ou a 
referências técnicas na aceção dos pontos 2 
a 5 do anexo VIII;

b) No que respeita às empreitadas de 
obras, produtos ou serviços que, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, apenas sejam apresentadas 
propostas incorretas ou inaceitáveis. Nestas 
situações, as entidades adjudicantes 
podem não publicar um anúncio de 
concurso se incluírem no procedimento 
por negociação todos os proponentes, e 
exclusivamente os proponentes, que 
satisfaçam os critérios referidos nos 
artigos 55.º a 63.º e que, no procedimento 
de concurso ou de concurso limitado
anterior, tenham apresentado propostas 
que correspondam aos requisitos formais 
do procedimento de adjudicação.

Or. en

Justificação

Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização da negociação. A promoção de 
flexibilidade na escolha de procedimentos e a promoção de práticas de adjudicação 
inovadoras são prioridades-chave neste exercício de modernização. Como tal, a transposição 
dos procedimentos mais pertinentes não deve ser opcional e, pelo contrário, deve ser 
uniforme em todos os Estados-Membros, a fim de assegurar condições equitativas de 
concorrência.
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Alteração 657
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros preveem a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes utilizarem um procedimento 
concorrencial com negociação ou um 
diálogo concorrencial nos seguintes casos:

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.

Alteração 658
Frank Engel, Andreas Schwab, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 659
Wim van de Camp
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 660
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita às empreitadas de 
obras, quando o contrato tiver por objeto 
a conceção e execução conjuntas de 
trabalhos na aceção do artigo 2.º, n.º 8, ou 
quando a negociação for necessária para 
definir a estrutura jurídica ou financeira 
do projeto;

Suprimido

Or. da

Alteração 661
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) No que respeita às empreitadas de 
obras, quando o contrato tiver por objeto a 
conceção e execução conjuntas de 
trabalhos na aceção do artigo 2.º, n.º 8, ou 
quando a negociação for necessária para 

(a) No que respeita às empreitadas de 
obras, quando os contratos tiverem vários 
objetos, tais como a conceção, a execução, 
o financiamento, a exploração e a 
manutenção de trabalhos na aceção do 
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definir a estrutura jurídica ou financeira do 
projeto;

artigo 2.º, n.º 8, ou quando a negociação 
for necessária para definir a estrutura 
jurídica ou financeira do projeto;

Or. fr

Alteração 662
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No que respeita às empreitadas de obras, 
quando o contrato tiver por objeto a 
conceção e execução conjuntas de 
trabalhos na aceção do artigo 2.º, n.º 8, ou 
quando a negociação for necessária para 
definir a estrutura jurídica ou financeira do 
projeto;

a) No que respeita às empreitadas de obras, 
quando a negociação for necessária para 
definir a estrutura jurídica ou financeira do 
projeto;

Or. en

Justificação

Esta disposição poderia criar incentivos para as autoridades adjudicantes sintetizarem a 
conceção e execução de obras num grande contrato, o que poderá nem sempre ser a opção 
preferível.

Alteração 663
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No que respeita às empreitadas de 
obras públicas, para trabalhos 
exclusivamente executados para fins de 
investigação ou de inovação, ensaio e 
desenvolvimento, e não com vista a obter 
rentabilidade ou a recuperar despesas de 

Suprimido
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investigação e desenvolvimento;

Or. da

Alteração 664
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No que respeita às empreitadas de obras 
públicas, para trabalhos exclusivamente 
executados para fins de investigação ou de 
inovação, ensaio e desenvolvimento, e não 
com vista a obter rentabilidade ou a 
recuperar despesas de investigação e 
desenvolvimento;

(b) No que respeita às empreitadas de obras 
públicas, para trabalhos, produtos e 
serviços exclusivamente executados para 
fins de investigação ou de inovação, ensaio 
e desenvolvimento, e não com vista a obter 
rentabilidade ou a recuperar despesas de 
investigação e desenvolvimento;

Or. fr

Alteração 665
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que respeita aos serviços e 
fornecimentos, quando as especificações 
técnicas não puderem ser definidas com 
precisão suficiente por referência a 
qualquer uma das normas, à 
homologação técnica europeia, a 
especificações técnicas comuns ou a 
referências técnicas na aceção dos pontos 
2 a 5 do anexo VIII;

Suprimido

Or. da
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Alteração 666
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) No que respeita aos serviços e 
fornecimentos, quando as especificações 
técnicas não puderem ser definidas com 
precisão suficiente por referência a 
qualquer uma das normas, à homologação 
técnica europeia, a especificações técnicas 
comuns ou a referências técnicas na aceção 
dos pontos 2 a 5 do anexo VIII;

c) No que respeita aos serviços e 
fornecimentos baseados no conhecimento, 
quando as especificações técnicas não 
puderem ser definidas com precisão 
suficiente por referência a qualquer uma 
das normas, à homologação técnica 
europeia, a especificações técnicas comuns 
ou a referências técnicas na aceção dos 
pontos 2 a 5 do anexo VIII;

Or. en

Justificação

O procedimento de concurso com negociação é o único procedimento possível adequado 
para serviços criativos, pois o seu resultado não pode ser previsto devido precisamente à sua 
natureza criativa. Por conseguinte, os «serviços intelectuais ou baseados no conhecimento» 
(ver definição proposta no artigo 1.º) devem ser claramente mencionados como tal e a 
transposição do procedimento concorrencial com negociação deve ser tornada obrigatória.

Alteração 667
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Se forem apresentadas propostas 
incorretas ou inaceitáveis na aceção do 
artigo 30.º, n. 2, alínea a), em resposta a 
um procedimento de concurso ou de 
concurso limitado;

Suprimido

Or. da
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Alteração 668
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se circunstâncias específicas 
relacionadas com a natureza ou 
complexidade das obras, fornecimentos 
ou serviços ou com os riscos associados 
aos mesmos, fizerem com que o contrato 
não possa ser adjudicado sem negociação 
prévia.

Suprimido

Or. da

Alteração 669
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Se circunstâncias específicas 
relacionadas com a natureza ou 
complexidade das obras, fornecimentos ou 
serviços ou com os riscos associados aos 
mesmos, fizerem com que o contrato não 
possa ser adjudicado sem negociação 
prévia.

e) Se as autoridades adjudicantes 
justificarem no convite à apresentação de 
propostas que, devido a circunstâncias 
específicas relacionadas com a natureza, 
estrutura jurídica ou financeira ou a 
complexidade das obras, fornecimentos ou 
serviços ou com os riscos associados aos 
mesmos, o contrato não pode ser 
adjudicado sem negociação prévia.

Or. en

Justificação

Para tornar o procedimento por negociação também explicitamente acessível aos contratos 
complexos, precisamos de uma ampliação limitada do âmbito proposto pela Comissão.
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Alteração 670
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Nos casos em que as necessidades 
específicas de contratação pública da 
autoridade adjudicante não podem ser 
supridas sem o recurso exclusivo a 
soluções normalizadas.

Or. de

Justificação

Caso, no processo de adjudicação, as autoridades adjudicantes não possam recorrer 
exclusivamente a produtos ou serviços normalizados, devem dispor da possibilidade de optar 
pelo procedimento concorrencial com negociação.

Alteração 671
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Devido a obrigações de consulta 
com os representantes dos trabalhadores 
para obras e serviços, onde os membros 
do pessoal sejam afetados.

Or. de

Alteração 672
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

No período compreendido entre o termo 
do prazo para a receção de propostas e a 
assinatura do contrato, as autoridades 
adjudicantes podem estabelecer diálogo 
com os proponentes, a fim de resolver ou 
corrigir erros, omissões ou equívocos nas 
propostas ou de esclarecer ou completar o 
conteúdo das mesmas, e na medida em 
que tal diálogo não dê lugar a 
discriminações.

Or. da

Alteração 673
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. da

Alteração 674
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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parceria para a inovação.

Or. en

Justificação

A promoção de flexibilidade na escolha de procedimentos e a promoção de práticas de 
adjudicação inovadoras são prioridades-chave neste exercício de modernização. Como tal, a 
transposição dos procedimentos mais pertinentes não deve ser opcional e, pelo contrário, 
deve ser uniforme em todos os Estados-Membros, a fim de assegurar condições equitativas de 
concorrência.

Alteração 675
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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 676
Frank Engel, András Gyürk, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Anna Maria Corazza 
Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 677
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. nl

Justificação

Os procedimentos de concurso com negociação, o diálogo concorrencial e a parceria para a 
inovação oferecem às autoridades adjudicantes boas oportunidades para tornar as suas 
políticas de contratação mais simples, flexíveis e eficientes. Facultar aos Estados-Membros a 
opção de não implementar estes procedimentos priva as autoridades adjudicantes de 
beneficiarem desta liberdade. É importante que, no futuro, todas as autoridades adjudicantes 
possam fazer uso destes novos procedimentos.

Alteração 678
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 5
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 679
Phil Prendergast

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 680
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O convite à apresentação de propostas 
pode ser feito:

O convite à apresentação de propostas é
feito através de um anúncio de concurso 
nos termos do artigo 47.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização da negociação.
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Alteração 681
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Através de um anúncio de concurso 
nos termos do artigo 47.º,

Suprimido

Or. en

Justificação

Deslocado para o parágrafo introdutório. Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização 
da negociação.

Alteração 682
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o contrato for adjudicado mediante
concurso limitado ou de um procedimento 
concorrencial com negociação por uma 
autoridade adjudicante subcentral, 
através de um anúncio de pré-informação 
nos termos do artigo 46.º, n.º 2.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização da negociação.

Alteração 683
Cornelis de Jong
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Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o contrato for adjudicado mediante 
concurso limitado ou de um procedimento 
concorrencial com negociação por uma 
autoridade adjudicante subcentral, através 
de um anúncio de pré-informação nos 
termos do artigo 46.º, n.º 2.

b) Se o contrato for adjudicado mediante 
concurso limitado ou de um procedimento 
concorrencial com negociação por uma 
autoridade adjudicante, através de um 
anúncio de pré-informação nos termos do 
artigo 46.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 684
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No caso referido na alínea b), os 
operadores económicos que tenham 
manifestado o seu interesse no seguimento 
da publicação do anúncio de 
pré-informação devem ser 
subsequentemente convidados a confirmar 
esse interesse por escrito através de um 
«convite à confirmação de interesse» em 
conformidade com o artigo 52.º.

Se o contrato for adjudicado mediante 
concurso limitado ou de um procedimento 
concorrencial com negociação por uma 
autoridade adjudicante subcentral, os 
Estados-Membros devem prever, não 
obstante o disposto no primeiro 
parágrafo, que a abertura de concurso 
possa ser efetuada através de um anúncio 
prévio indicativo nos termos do 
artigo 46.º, n.º 2. Podem igualmente 
reservar esta possibilidade para categorias 
específicas de autoridades adjudicantes 
subcentrais.
Se o convite à apresentação de propostas 
for efetuado através de um anúncio de 
pré-informação nos termos do artigo 46.º, 
n.º 2, os operadores económicos que 
tenham manifestado o seu interesse no 
seguimento da publicação do anúncio de 
pré-informação devem ser 
subsequentemente convidados a confirmar 
esse interesse por escrito através de um 
«convite à confirmação de interesse» em 
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conformidade com o artigo 52.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização da negociação. Assegura igualmente uma 
transposição harmonizada por toda a UE.

Alteração 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem determinar
que as autoridades adjudicantes só podem 
recorrer a um procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 
concurso nos casos e circunstâncias
específicos expressamente previstos no 
artigo 30.º.

3. Nos casos e circunstâncias específicos 
expressamente previstos no artigo 30.º, os 
Estados-Membros determinam que as 
autoridades adjudicantes podem recorrer a 
um procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio de concurso. 
Os Estados-Membros não devem permitir 
a utilização deste procedimento em 
quaisquer outros casos que não os 
previstos no artigo 30.º.

Or. en

Justificação

Esta alteração acrescenta flexibilidade à utilização da negociação. Assegura igualmente uma 
transposição harmonizada por toda a UE.

Alteração 686
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 21 dias a contar da data de envio do 
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anúncio de concurso. anúncio de concurso. Em casos muito 
excecionais, o prazo poderá ser alargado 
a 40 dias.

Or. de

Justificação

Prazos de candidatura reduzidos aceleram os procedimentos, sem prejudicar a qualidade das 
propostas. A candidatura em si não implica ainda qualquer obrigação para os proponentes. 
Desde que nesta fase ainda não se exijam certificados, cuja obtenção é morosa, o formulário 
requerido para a candidatura pode ser preenchido e entregue com relativa celeridade.

Alteração 687
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 45 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. pt

Alteração 688
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 45 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en
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Alteração 689
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Os novos prazos são demasiado apertados em termos práticos e podem limitar a 
concorrência.

Alteração 690
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 47 dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

O prazo de receção de propostas deve ser alargado para 47 dias, o que dará aos candidatos 
tempo suficiente para preparar a sua proposta, sendo ainda assim mais curto do que o prazo 
atual (52 dias).

Alteração 691
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) O anúncio de pré-informação inclui 
todas as informações exigidas para o 
anúncio de concurso nos termos do 
anexo VI, parte B, secção I, na medida em 
que essas informações estejam disponíveis 
à data de publicação do anúncio de 
pré-informação;
b) O anúncio foi enviado para publicação 
entre um mínimo de 45 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

Or. de

Justificação

O prazo mínimo deve ser reduzido para 21 dias (ver proposta de alteração do mesmo autor 
relativa ao artigo 25.º, n.º 1) e, em casos excecionais, deve poder ser alargado para 40 dias. 
Os casos do artigo 25.º, n.º 2, tornam-se assim dispensáveis, com a inversão da relação 
regra/exceção.

Alteração 692
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

2. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio de pré-informação 
que não seja utilizado como meio de 

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

abertura de concurso, o prazo mínimo para 
a receção das propostas, conforme 
estabelecido no segundo parágrafo do n.º 1 
do presente artigo, pode ser reduzido para 
15 dias, desde que estejam preenchidas 
ambas as seguintes condições:

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 693
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 694
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada 
pelas autoridades adjudicantes inviabilize 

Suprimido
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o cumprimento dos prazos fixados no 
segundo parágrafo do n.º 1, essas 
autoridades podem fixar um prazo que 
não será inferior a 20 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso.

Or. de

Justificação

O prazo mínimo deve ser reduzido para 21 dias (ver proposta de alteração do mesmo autor 
relativa ao artigo 25.º, n.º 1) e, em casos excecionais, deve poder ser alargado para 40 dias.
Os casos do artigo 25.º, n.º 2, tornam-se assim dispensáveis, com a inversão da relação 
regra/exceção.

Alteração 695
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
autoridades adjudicantes inviabilize o 
cumprimento dos prazos fixados no 
segundo parágrafo do n.º 1, essas 
autoridades podem fixar um prazo que não 
será inferior a 20 dias a contar da data de 
envio do anúncio de concurso.

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
autoridades adjudicantes inviabilize o 
cumprimento dos prazos fixados no 
segundo parágrafo do n.º 1, essas 
autoridades podem fixar um prazo que não 
será inferior a 15 dias a contar da data de 
envio do anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 696
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O prazo mínimo deve ser reduzido para 21 dias (ver proposta de alteração do mesmo autor 
relativa ao artigo 25.º, n.º 1) e, em casos excecionais, deve poder ser alargado para 40 dias. 
Os casos do artigo 25.º, n.º 2, tornam-se assim dispensáveis, com a inversão da relação 
regra/exceção.

Alteração 697
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 698
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 699
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 21 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

Or. de

Justificação

O prazo proposto pela Comissão é demasiado longo; a prática em matéria de adjudicações 
indica que um prazo de apenas 21 dias é suficiente. Prazos de candidatura reduzidos 
aceleram os procedimentos, sem prejudicar a qualidade das propostas. A candidatura não 
implica ainda quaisquer obrigações para os candidatos; o formulário requerido para a 
candidatura pode ser preenchido e entregue com relativa celeridade.

Alteração 700
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 701
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 702
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 35 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
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concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse.

Or. en

Justificação

O prazo de receção dos pedidos de participação deve ser alargado para 35 dias, o que dará 
aos candidatos tempo suficiente para preparar a sua proposta, sendo ainda assim mais curto 
do que o prazo atual (37 dias).

Alteração 703
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 704
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 21 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Or. de
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Justificação

O prazo proposto pela Comissão é demasiado longo; a prática em matéria de adjudicações 
indica que um prazo de apenas 21 dias é suficiente. Prazos de candidatura reduzidos 
aceleram os procedimentos, sem prejudicar a qualidade das propostas. A candidatura não 
implica ainda quaisquer obrigações para os candidatos; o formulário requerido para a 
candidatura pode ser preenchido e entregue com relativa celeridade.

Alteração 705
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo de receção das propostas é 
de 30 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 706
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 707
Marian Harkin
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 708
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 709
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 710
Marian Harkin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 711
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 
os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
propostas. Se for impossível chegar a
acordo sobre o prazo de receção das 

4. Os Estados-Membros devem prever que 
todas as categorias específicas de 
autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 
os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
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propostas, a autoridade adjudicante fixa um 
prazo de 10 dias, no mínimo, a contar da 
data do convite para apresentação de 
propostas.

propostas. Na ausência de um acordo 
sobre o prazo de receção das propostas, a 
autoridade adjudicante fixa um prazo de 10 
dias, no mínimo, a contar da data do 
convite para apresentação de propostas.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação e igualmente garantia de uma transposição 
harmonizada por toda a UE.

Alteração 712
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 
os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
propostas. Se for impossível chegar a 
acordo sobre o prazo de receção das 
propostas, a autoridade adjudicante fixa um 
prazo de 15 dias, no mínimo, a contar da 
data do convite para apresentação de 
propostas.

Or. en

Alteração 713
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. As autoridades adjudicantes subcentrais 
podem fixar o prazo de receção das 
propostas por comum acordo com os 
candidatos selecionados, desde que todos 
os candidatos disponham de um prazo 
idêntico para preparar e apresentar as suas 
propostas. Se for impossível chegar a 
acordo sobre o prazo de receção das 
propostas, a autoridade adjudicante fixa um 
prazo de 15 dias, no mínimo, a contar da 
data do convite para apresentação de 
propostas.

Or. fi

Alteração 714
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 715
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

5-A. Sempre que a autoridade adjudicante 
efetue correções à documentação do 
concurso durante os prazos referidos nos 
n.ºs 1, 2, 3 e 4, haverá uma prorrogação de 
15 dias desses mesmos prazos.

Or. en

Alteração 716
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos procedimentos de concurso público 
com negociação, qualquer operador 
económico pode apresentar um pedido de 
participação em resposta a um anúncio de 
concurso, apresentando as informações 
solicitadas para efeitos de seleção 
qualitativa.

1. Nos procedimentos de concurso público 
com negociação, qualquer operador 
económico pode apresentar um pedido de 
participação em resposta a um anúncio de 
concurso que contenha as informações 
previstas no anexo VI, partes B e C , 
apresentando as informações para efeitos 
de seleção qualitativa que são solicitadas 
pela autoridade adjudicante.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 717
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à No anúncio de concurso ou convite à 
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confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações técnicas que 
definem os requisitos mínimos.

confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
o critério ou critérios de adjudicação 
principais de modo a permitir que os 
operadores económicos possam identificar 
a natureza e o âmbito do concurso e decidir 
se pretendem solicitar a participação nas 
negociações.

Or. en

Justificação

Tornaria o procedimento de negociação mais restritivo do que o procedimento por concurso 
público e reduziria a segurança jurídica.

Alteração 718
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e 
especificam os critérios de adjudicação de 
modo a permitir que os operadores 
económicos possam identificar a natureza e 
o âmbito do concurso e decidir se 
pretendem solicitar a participação nas 
negociações. As autoridades adjudicantes 
identificam as partes das especificações 
técnicas que definem os requisitos 
mínimos.

Na documentação relativa ao concurso, as 
autoridades adjudicantes indicam os 
elementos que definem os requisitos 
mínimos a cumprir. As indicações devem 
ser suficientemente precisas de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação no procedimento.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.
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Alteração 719
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações técnicas que 
definem os requisitos mínimos.

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os principais critérios de adjudicação de 
modo a permitir que os operadores 
económicos possam identificar a natureza e 
o âmbito do concurso e decidir se 
pretendem solicitar a participação nas 
negociações.

Or. de

Alteração 720
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações técnicas que 
definem os requisitos mínimos.

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações.
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Or. de

Justificação

O agora aditado artigo 27.º, n.º 1, parágrafo 2, prevê condições mais rígidas do que as 
atualmente em vigor para o procedimento concorrencial com negociação. Dessa forma, a 
prática em matéria de adjudicação de contratos públicos não só piorará, mas também se 
contraria o grande objetivo desta proposta de reforma, a saber, a simplificação e 
flexibilização dos procedimentos. A autoridade adjudicante não deve estar obrigada a indicar 
requisitos mínimos nas fases anteriores do processo.

Alteração 721
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações técnicas que 
definem os requisitos mínimos.

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações que definem os 
requisitos mínimos.

Or. en

Justificação

A fim de garantir a melhor relação qualidade/preço, especialmente de serviços de conceção 
(soluções) e de consultoria de engenharia, a negociação não se deve tornar um regateio: 1-
Deve ser protegido o preço para o âmbito inicial; 2- É necessária uma clarificação sobre 
como conduzir a negociação; 3- Os requisitos mínimos não podem ser alterados.

Alteração 722
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A fim de promover inovações, as 
autoridades adjudicantes podem efetuar 
um convite à apresentação de soluções 
inovadoras para problemas, em vez de 
definirem produtos ou serviços 
específicos.

Or. en

Alteração 723
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse; o prazo 
mínimo de receção das propostas é de 30 
dias a contar da data de envio do convite. 
Neste caso, aplica-se o artigo 26.º, n.ºs 3 a 
6.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação será o suficiente a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou, 
caso seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse; o prazo 
mínimo de receção das propostas será o 
suficiente a contar da data de envio do 
convite. Neste caso, aplica-se o artigo 26.º, 
n.ºs 3 a 6.

Or. en

Alteração 724
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse. o prazo 
mínimo de receção das propostas é de 
30 dias a contar da data de envio do 
convite. Neste caso, aplica-se o artigo 26.°, 
n.os 3 a 6.

Para a receção dos pedidos de participação 
fixar-se-á um prazo suficiente a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou, 
caso seja utilizado um anúncio de pré-
informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse. o prazo 
de receção das propostas será o suficiente
a contar da data de envio do convite. Neste 
caso, aplica-se o artigo 26.°, n.os 3 a 6.

Or. de

Justificação

O prazo mínimo de 30 dias agora introduzido deve ser substituído por um «prazo suficiente», 
para conferir maior flexibilidade às autoridades adjudicantes. O prazo de receção dos 
pedidos de participação não deve ficar limitado a um número determinado de dias, mas deve 
ficar ao critério da entidade adjudicante. No passado constatou-se que, mesmo com prazos 
substancialmente mais curtos, os pedidos de participação eram entregues de forma 
igualmente completa e correta.

Alteração 725
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse; o prazo 
mínimo de receção das propostas é de 30 
dias a contar da data de envio do convite. 
Neste caso, aplica-se o artigo 26.º, n.ºs 3 a 
6.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 35 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, a contar da data de envio do 
convite à confirmação de interesse; o prazo 
mínimo de receção das propostas é de 30 
dias a contar da data de envio do convite. 
Neste caso, aplica-se o artigo 26.º, n.ºs 3 a 
6.
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Or. en

Justificação

O prazo de receção dos pedidos de participação deve ser alargado para 35 dias, o que dará 
aos candidatos tempo suficiente para preparar a sua proposta, sendo ainda assim mais curto 
do que o prazo atual (37 dias).

Alteração 726
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Só os operadores económicos 
convidados pela autoridade adjudicante 
após a avaliação das informações 
solicitadas podem apresentar uma proposta, 
que servirá de base às negociações 
subsequentes. As autoridades adjudicantes 
podem limitar o número de candidatos 
convidados a participar no procedimento 
nos termos do artigo 64.º.

2. Só os operadores económicos 
convidados pela autoridade adjudicante 
após a avaliação das informações 
solicitadas podem apresentar uma proposta 
inicial, que servirá de base às negociações 
subsequentes. As autoridades adjudicantes 
podem limitar o número de candidatos 
convidados a participar no procedimento 
nos termos do artigo 64.º.

Or. en

Justificação

Ajustamento técnico para assegurar que é permitida a adjudicação de contratos com recurso 
a meios eletrónicos. Esta alteração segue a abordagem do Conselho relativa à escolha de 
procedimentos.

Alteração 727
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles 
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo 

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles 
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo 
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conteúdo de modo a corresponder melhor 
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 1.

conteúdo de modo a corresponder melhor 
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos. A negociação pode 
centrar-se sobre os elementos legais, 
técnicos e financeiros da proposta, assim 
como sobre as variantes e a correção de 
erros materiais.

Or. en

Alteração 728
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo 
conteúdo de modo a corresponder melhor 
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 1.

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas e os 
documentos contratuais, sob reserva do 
segundo parágrafo, apresentados, a fim de 
adaptar o respetivo conteúdo de modo a 
corresponder melhor aos critérios de 
adjudicação e aos requisitos mínimos 
referidos no segundo parágrafo do n.º 1.

Or. fr

Alteração 729
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles 
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo 
conteúdo de modo a corresponder melhor 
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 1.

3. Salvo se estipulado de outra forma no 
quarto parágrafo, as autoridades 
adjudicantes negoceiam com os 
proponentes as propostas iniciais e todas 
as subsequentes por eles apresentadas, 
exceto as propostas finais na aceção do 
n.º 6, a fim de adaptar o respetivo conteúdo 
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de modo a assegurar que as propostas 
cumprem melhor os critérios de 
adjudicação especificados em 
documentação relativa ao concurso.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 730
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes as propostas por eles 
apresentadas, a fim de adaptar o respetivo
conteúdo de modo a corresponder melhor 
aos critérios de adjudicação e aos 
requisitos mínimos referidos no segundo 
parágrafo do n.º 1.

3. As autoridades adjudicantes negoceiam 
com os proponentes o conteúdo da 
proposta, sujeita aos requisitos mínimos 
referidos no segundo parágrafo do n.º 1.

Or. en

Alteração 731
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes elementos não podem ser 
alterados durante as negociações:

Os requisitos mínimos e os critérios de 
adjudicação não podem ser sujeitos a 
negociação.

Or. en
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Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 732
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição do contrato: Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 733
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição do contrato: Suprimido

Or. da

Alteração 734
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Descrição do contrato: a) Descrição geral do contrato;

Or. en
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Alteração 735
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Descrição do contrato: (a) Objeto do contrato: 

Or. fr

Alteração 736
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte das especificações técnicas que 
define os requisitos mínimos;

Suprimido

Or. en

Alteração 737
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte das especificações técnicas que 
define os requisitos mínimos;

Suprimido

Or. en

Justificação

Abrangido pela nova proposta para o presente parágrafo. Simplificação do procedimento de 
adjudicação.
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Alteração 738
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte das especificações técnicas que 
define os requisitos mínimos;

Suprimido

Or. de

Alteração 739
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte das especificações técnicas que 
define os requisitos mínimos;

Suprimido

Or. de

Justificação

No intuito de simplificar e flexibilizar as regras da UE relativas aos contratos públicos, é 
imperioso evitar novos encargos administrativos. Este aditamento deve, por conseguinte, ser 
suprimido liminarmente.

Alteração 740
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios de adjudicação. Suprimido
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Or. en

Justificação

Abrangido pela nova proposta para o presente parágrafo. Simplificação do procedimento de 
adjudicação.

Alteração 741
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios de adjudicação. c) Principal critério ou critérios de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 742
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios de adjudicação. c) Critérios principais de adjudicação.

Or. de

Alteração 743
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Critérios de adjudicação. c) Critérios principais de adjudicação.
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Or. de

Justificação

Deverá ser possível, em concertação com os proponentes, efetuar pequenas adaptações nos 
documentos do concurso.

Alteração 744
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Preço, caso não haja alteração de 
outros elementos da proposta.

Or. en

Justificação

Para evitar que as negociações sejam utilizadas simplesmente para reduzir o preço de um 
produto.

Alteração 745
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após expiração do prazo de apresentação 
de propostas, e antes de se proceder à sua 
análise, as autoridades adjudicantes 
podem especificar uma ponderação 
relativa aos títulos intercalares de um 
critério de adjudicação definido 
previamente em conformidade com o 
artigo 66.º, n.º 5, desde que:
a) Os critérios de adjudicação definidos 
na documentação relativa ao contrato ou 
no anúncio de concurso permaneçam 



PE492.858v01-00 150/162 AM\908711PT.doc

PT

inalterados;
b) Não sejam incluídos novos elementos 
que teriam influenciado a preparação das 
propostas;
c) Não deem origem a discriminação de 
algum dos proponentes.

Or. en

Justificação

Simplificação e agilização do processo de adjudicação.

Alteração 746
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar contratos com base em 
propostas iniciais sem negociação se 
tiverem indicado claramente no anúncio 
de concurso, convite à confirmação de 
interesse ou qualquer outra 
documentação relativa ao concurso que se 
reservam o direito de o fazer.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 747
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

4. Durante a negociação, as entidades 
adjudicantes garantirão a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma discriminatória 
informações que possam conferir 
vantagens a um proponente relativamente a 
outros. Devem ter em particular o cuidado 
de garantir que todos os proponentes cujas 
propostas não tenham sido eliminadas nos 
termos do n.º 5 sejam informados por 
escrito de quaisquer alterações às 
especificações técnicas que não aquelas 
que definem os requisitos mínimos, com 
tempo suficiente para que esses 
proponentes possam alterar e voltar a 
apresentar as suas propostas em 
conformidade com essas alterações, se 
necessário.

4. Durante a negociação, as entidades 
adjudicantes garantirão a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma discriminatória 
informações que possam conferir 
vantagens a um proponente relativamente a 
outros. Devem ter em particular o cuidado 
de garantir que todos os proponentes cujas 
propostas não tenham sido eliminadas nos 
termos do n.º 5 sejam informados por 
escrito de quaisquer alterações em vias de 
negociação, com tempo suficiente para que 
esses proponentes possam alterar e voltar a 
apresentar as suas propostas em 
conformidade com essas alterações, se 
necessário.

Or. fr

Alteração 748
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

4. Durante a negociação, as autoridades 
adjudicantes garantem a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma discriminatória 
informações que possam conferir 
vantagens a um proponente relativamente a 
outros. Devem ter em particular o cuidado 
de garantir que todos os proponentes cujas 
propostas não tenham sido eliminadas nos 
termos do n.º 5 sejam informados por 
escrito de quaisquer alterações às 
especificações técnicas que não aquelas 
que definem os requisitos mínimos, com
tempo suficiente para que esses 

4. Durante a negociação, as autoridades 
adjudicantes garantem a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma discriminatória 
informações que possam conferir 
vantagens a um proponente relativamente a 
outros. Devem ter em particular o cuidado 
de garantir que todos os proponentes cujas 
propostas não tenham sido eliminadas nos 
termos do n.º 5 sejam informados por 
escrito de quaisquer alterações às 
especificações técnicas ou a outra 
documentação relativa ao concurso, que 
não aquelas que definem os requisitos 



PE492.858v01-00 152/162 AM\908711PT.doc

PT

proponentes possam alterar e voltar a 
apresentar as suas propostas em 
conformidade com essas alterações, se 
necessário.

mínimos, concedendo tempo suficiente 
para que esses proponentes possam alterar 
e voltar a apresentar as suas propostas em 
conformidade com essas alterações.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe nas negociações 
sem o consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras
informações confidenciais.

Em conformidade com o artigo 18.º, as 
autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes 
informações confidenciais comunicadas 
por um candidato que participe nas 
negociações sem o consentimento deste 
último. Esse consentimento não deve ser 
dado em termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de informações concretas.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 750
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 2



AM\908711PT.doc 153/162 PE492.858v01-00

PT

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe nas negociações 
sem o consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais.

As autoridades adjudicantes têm a 
possibilidade, por meio de um acordo de 
termos gerais, de revelar aos outros 
participantes as soluções propostas por um 
candidato que participe nas negociações. 
Outras informações confidenciais 
comunicadas por um candidato que 
participe nas negociações não podem ser 
reveladas sem o consentimento deste 
último. Esse consentimento deve referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
destas outras informações confidenciais.

Or. en

Alteração 751
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe nas negociações 
sem o consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais.

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe nas negociações 
sem o consentimento deste último.

Or. pt

Alteração 752
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O procedimento concorrencial com 
negociação pode desenrolar-se em fases 
sucessivas, de modo a reduzir o número de 
propostas a negociar aplicando os critérios 
de adjudicação especificados no anúncio 
de concurso, no convite à confirmação de 
interesse ou na documentação relativa ao 
concurso. A autoridade adjudicante deve 
indicar no anúncio de concurso, no convite 
à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso se irá 
utilizar esta opção.

5. O procedimento concorrencial com 
negociação pode desenrolar-se em fases 
sucessivas, de modo a reduzir o número de 
propostas a negociar aplicando os critérios 
de seleção especificados no anúncio de 
concurso, no convite à confirmação de 
interesse ou na documentação relativa ao 
concurso. A autoridade adjudicante deve 
indicar no anúncio de concurso, no convite 
à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso se irá 
utilizar esta opção.

Or. en

Alteração 753
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando a autoridade adjudicante 
pretender concluir as negociações, informa 
desse facto os proponentes restantes e 
define um prazo comum para a 
apresentação de qualquer nova proposta ou 
proposta revista. As autoridades 
adjudicantes avaliam as propostas 
negociadas com base nos critérios de 
adjudicação inicialmente indicados e 
adjudicam o contrato em conformidade 
com os artigos 66.º a 69.º.

6. Quando a autoridade adjudicante 
pretender concluir as negociações, informa 
desse facto os proponentes restantes e 
define um prazo comum para a 
apresentação de qualquer nova proposta ou 
proposta revista. As autoridades 
adjudicantes avaliam as propostas finais
com base nos critérios de adjudicação 
inicialmente indicados e adjudicam o 
contrato em conformidade com os 
artigos 66.º a 69.º.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.
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Alteração 754
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades adjudicantes estão 
proibidas de negociarem exclusivamente o 
preço das propostas.

Or. fr

Alteração 755
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
Diálogo concorrencial
1. Nos diálogos concorrenciais, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso, apresentando as 
informações solicitadas para efeitos de 
seleção qualitativa.
O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso.
Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem participar no diálogo. As 
autoridades adjudicantes podem limitar o 
número de candidatos convidados a 
participar no procedimento nos termos do 
artigo 64.º. Os contratos são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
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proposta economicamente mais vantajosa 
em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, 
alínea a).
2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e 
na mesma documentação, indicam e 
definem os critérios de adjudicação 
escolhidos.
3. As autoridades adjudicantes iniciam 
com os candidatos selecionados nos 
termos das disposições pertinentes dos 
artigos 54.° a 65.° um diálogo que terá 
por objetivo identificar e definir os meios 
que melhor possam satisfazer as suas 
necessidades. Nesse contexto, podem 
debater com os candidatos selecionados 
todos os aspetos do contrato.
Durante o diálogo, as autoridades 
adjudicantes garantem a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma 
discriminatória informações que possam 
conferir vantagens a um proponente 
relativamente a outros.
As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as 
soluções propostas nem outras 
informações confidenciais comunicadas 
por um candidato que participe nas 
negociações sem o consentimento deste 
último. Esse consentimento não deve ser 
dado em termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais.
4.  Os diálogos concorrenciais podem 
desenrolar-se em fases sucessivas, de 
modo a reduzir o número de soluções a 
debater durante a fase de diálogo, 
aplicando os critérios de adjudicação 
definidos no anúncio de concurso ou na 
memória descritiva. A autoridade 
adjudicante deve indicar no anúncio de 
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concurso ou na memória descritiva se irá 
utilizar esta opção.
5. A autoridade adjudicante prossegue o 
diálogo até estar em condições de 
identificar a solução ou soluções 
suscetíveis de satisfazer as suas 
necessidades.
6. Depois de declararem encerrado o 
diálogo e de informarem do facto os 
participantes, as autoridades adjudicantes 
solicitam-lhes a apresentação das suas 
propostas finais com base na ou nas 
soluções apresentadas e especificadas 
durante o diálogo. Essas propostas devem 
incluir todos os elementos exigidos e 
necessários à realização do projeto.
7. As autoridades adjudicantes avaliam as 
propostas recebidas com base nos critérios 
de adjudicação indicados no anúncio de 
concurso ou na memória descritiva.
Quando necessário para finalizar os 
compromissos financeiros ou outras 
condições do contrato, a autoridade 
adjudicante pode negociar as condições 
finais do contrato com o proponente 
identificado como tendo apresentado a 
proposta economicamente mais vantajosa 
nos termos do artigo 66.º, n.º 1, alínea a), 
desde que essas negociações não resultem 
numa alteração de aspetos essenciais da 
proposta ou do contrato público, 
incluindo as necessidades e requisitos 
definidos no anúncio de concurso ou na 
memória descritiva, e não sejam 
suscetíveis de distorcer a concorrência ou 
dar azo a discriminações.
8. As autoridades adjudicantes podem 
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.

Or. fr

Alteração 756
Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 35 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

O prazo de receção dos pedidos de participação deve ser alargado para 35 dias, o que dará 
aos candidatos tempo suficiente para preparar a sua proposta, sendo ainda assim mais curto 
do que o prazo atual (37 dias).

Alteração 757
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem participar no diálogo. As 
autoridades adjudicantes podem limitar o 
número de candidatos convidados a 
participar no procedimento nos termos do 
artigo 64.º. Os contratos são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa 
em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, 
alínea a).

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem participar no diálogo. As 
autoridades adjudicantes têm o poder de 
nomear, no seu seio, um chefe de projeto 
com vista a garantir o cumprimento de 
prazos razoáveis para a orientação eficaz 
de cada uma das fases do diálogo. O
número de candidatos convidados a 
participar no procedimento pode ser 
limitado nos termos do artigo 64.º.

Or. fr

Alteração 758
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os critérios de adjudicação escolhidos.

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
o principal critério ou critérios de 
adjudicação escolhidos.

Or. en

Alteração 759
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os critérios de adjudicação escolhidos.

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os principais critérios de adjudicação 
escolhidos.

Or. de

Alteração 760
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes dão a 2. As autoridades adjudicantes dão a 
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conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os critérios de adjudicação escolhidos.

conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os principais critérios de adjudicação 
escolhidos.

Or. de

Justificação

Deverá ser possível, em concertação com os proponentes, efetuar pequenas adaptações nos 
documentos do concurso.

Alteração 761
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Após expiração do prazo de apresentação 
de propostas, e antes de se proceder à sua 
análise, as autoridades adjudicantes 
podem especificar uma ponderação 
relativa aos títulos intercalares de um 
critério de adjudicação definido 
previamente em conformidade com o 
artigo 66.º, n.º 5, desde que:
a) Os critérios de adjudicação definidos 
na documentação relativa ao contrato ou 
no anúncio de concurso permaneçam 
inalterados;
b) Não sejam incluídos novos elementos 
que teriam influenciado a preparação das 
propostas;
c) Não deem origem a discriminação de 
algum dos proponentes.

Or. en
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Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.

Alteração 762
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe nas negociações 
sem o consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais.

As autoridades adjudicantes não podem em 
caso algum revelar aos outros participantes 
as soluções propostas nem outras 
informações confidenciais comunicadas 
por um candidato que participe nas 
negociações sem o consentimento deste 
último, que não pode ser imposto como 
condição de participação no procedimento 
de diálogo concorrencial. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais concretas.

Or. fr

Alteração 763
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe no diálogo sem o 
consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 

Em conformidade com o artigo 18.º, as 
autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas nem outras informações 
confidenciais comunicadas por um 
candidato que participe no diálogo sem o 
consentimento deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
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especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras
informações confidenciais concretas.

termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de informações concretas.

Or. en

Justificação

Simplificação do procedimento de adjudicação.


