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Alteração 764
Cornelis de Jong

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 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais concretas.

As autoridades adjudicantes têm a 
possibilidade, através de um 
consentimento em termos gerais, de 
revelar aos outros participantes as soluções 
propostas por um candidato que participe 
nas negociações. Quaisquer outras 
informações confidenciais comunicadas 
por um candidato que participe nas 
negociações não devem ser reveladas sem 
o consentimento deste último. Esse 
consentimento deve referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
destas outras informações confidenciais.

Or. en

Alteração 765
Marian Harkin

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 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais concretas.

As autoridades adjudicantes devem 
comportar-se com toda a boa fé e 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 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais concretas.
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Or. en

Alteração 766
Frank Engel, Konstantinos Poupakis

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer infração ao disposto no terceiro 
parágrafo do presente número é suscetível 
de desencadear a responsabilidade da 
autoridade adjudicante.

Or. fr

Alteração 767
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade adjudicante prossegue o 
diálogo até estar em condições de 
identificar a solução ou soluções 
suscetíveis de satisfazer as suas 
necessidades.

5. A autoridade adjudicante pode definir 
um calendário limitado para o diálogo, a 
figurar no anúncio de concurso, ou 
prosseguir o diálogo até estar em 
condições de identificar a solução ou 
soluções suscetíveis de satisfazer as suas 
necessidades.

Or. en

Alteração 768
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. A autoridade adjudicante prossegue o 
diálogo até estar em condições de 
identificar a solução ou soluções 
suscetíveis de satisfazer as suas 
necessidades.

5. A autoridade adjudicante pode optar 
por:

– estipular uma duração limitada para o 
diálogo, devidamente referida no anúncio 
de concurso; ou
– prosseguir o diálogo até estar em 
condições de identificar a solução ou 
soluções suscetíveis de satisfazer as suas 
necessidades.

Or. fr

Alteração 769
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 6 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A pedido das entidades adjudicantes, estas 
propostas podem ser clarificadas, 
especificadas e ajustadas. Contudo, essas
clarificações, especificações e ajustes ou 
informações adicionais não podem 
implicar alterações dos aspetos essenciais 
da proposta ou do contrato público, 
incluindo as necessidades e os requisitos 
definidos no anúncio do contrato ou na 
memória descritiva, quando as variações 
desses aspetos, necessidades e requisitos 
são suscetíveis de falsear a concorrência 
ou ter um efeito discriminatório.

Or. en
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Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos.

Alteração 770
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 7 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A pedido da entidade adjudicante, pode 
ser solicitado ao proponente identificado 
como tendo apresentado a proposta 
economicamente mais vantajosa que 
clarifique aspetos da sua proposta ou 
confirme os compromissos nela 
constantes, na condição de tal não ter por
efeito alterar elementos substanciais da 
proposta ou do anúncio de concurso, 
distorcer a concorrência ou criar 
discriminações.

Or. en

Alteração 771
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 

A pedido da autoridade adjudicante, pode 
ser solicitado ao proponente identificado 
como tendo apresentado a proposta 
economicamente mais vantajosa nos 
termos do artigo 66.º, n.º 1, alínea a), que 
clarifique aspetos da proposta ou 
confirme compromissos nela constantes, 
desde que tal não resulte numa alteração 
de aspetos essenciais da proposta ou do 
contrato público, incluindo as necessidades 
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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.

e requisitos definidos no anúncio de 
concurso ou na memória descritiva, e não 
sejam suscetíveis de distorcer a 
concorrência ou dar azo a discriminações.

Or. en

Justificação

A nova redação proposta é perigosa dado que introduz a possibilidade de as autoridades 
adjudicantes colocarem pressão no preço face ao proponente identificado como tendo 
apresentado a proposta economicamente mais vantajosa. Por conseguinte, a redação 
existente na Diretiva 2004/18/CE (artigo 29.º, n.º 7) é mais adequada, com ligeiras 
adaptações à terminologia da proposta da Comissão.

Alteração 772
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades adjudicantes podem 
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.

8. As autoridades adjudicantes preveem
prémios ou pagamentos aos participantes 
no diálogo, de acordo com as condições 
definidas no concurso.

Or. fr

Alteração 773
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades adjudicantes podem
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.

8. As autoridades adjudicantes devem
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.
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Or. en

Alteração 774
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades adjudicantes podem 
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.

8. As autoridades adjudicantes devem
prever prémios ou pagamentos aos 
participantes no diálogo.

Or. en

Justificação

O tempo e os custos necessários para participar nos processos de negociação após a entrega 
da proposta inicial são difíceis/impossíveis de estimar corretamente. Por conseguinte, a 
perspetiva de receber alguma compensação por esforços adicionais é suscetível de atrair 
empreiteiros que, de outro modo, prefeririam abster-se de participar. É provável que seja 
benéfico tanto para a concorrência como para a qualidade das obras.

Alteração 775
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Parcerias para a inovação

1. Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, desde que correspondam aos 
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níveis de desempenho e custos previamente 
acordados.

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da 
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir no final de cada 
fase pôr termo à parceria e lançar um novo 
procedimento de adjudicação para as fases 
remanescentes, desde que tenha adquirido 
os direitos de propriedade intelectual 
pertinentes.

3. A adjudicação do contrato é feita em 
conformidade com as regras do 
procedimento concorrencial com 
negociação definidas no artigo 27.º.

Na seleção dos candidatos, as autoridades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos às capacidades e à 
experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento, bem 
como no desenvolvimento de soluções 
inovadoras. As autoridades adjudicantes 
podem limitar o número de candidatos 
convidados a participar no procedimento 
nos termos do artigo 64.º.

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes. Os contratos são 
adjudicados exclusivamente com base no 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa em conformidade com o artigo 
66.º, n.º 1, alínea a).
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4. A estrutura da parceria e, em especial, a 
duração e o valor das diferentes fases 
devem refletir o grau de inovação da 
solução proposta e a sequência das 
atividades de investigação e inovação 
necessárias para o desenvolvimento de uma 
solução inovadora que ainda não se 
encontre disponível no mercado. O valor e 
a duração de um contrato para aquisição do 
produto, serviço ou obra resultante devem 
situar-se dentro de limites adequados, 
tendo em conta a necessidade de amortizar 
os custos, incluindo os custos incorridos no 
desenvolvimento de uma solução 
inovadora, e de realizar lucros adequados. 

As autoridades adjudicantes não devem 
constituir parcerias para a inovação para 
impedir, restringir ou falsear a 
concorrência.

Or. fr

Alteração 776
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Parcerias para a inovação
1. Nas parcerias para a inovação, 
qualquer operador económico pode 
apresentar um pedido de participação em 
resposta a um anúncio de concurso com 
vista a estabelecer uma parceria 
estruturada para o desenvolvimento de 
produtos, serviços ou obras inovadores e 
para a subsequente compra dos produtos, 
serviços ou obras resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
custos previamente acordados.
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2. A parceria deve ser estruturada em 
fases sucessivas de acordo com a 
sequência de etapas do procedimento de 
investigação e inovação, eventualmente 
até ao fabrico do produto ou à prestação 
dos serviços. Deve prever a realização de 
metas intermédias pelo parceiro e o 
pagamento da remuneração em frações 
adequadas. Em função desses objetivos, a 
autoridade adjudicante pode decidir no 
final de cada fase pôr termo à parceria e 
lançar um novo procedimento de 
adjudicação para as fases remanescentes, 
desde que tenha adquirido os direitos de 
propriedade intelectual pertinentes.

3. A adjudicação do contrato é feita em 
conformidade com as regras do 
procedimento concorrencial com 
negociação definidas no artigo 27.º.

Na seleção dos candidatos, as autoridades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos às capacidades e à 
experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento, bem 
como no desenvolvimento de soluções 
inovadoras. As autoridades adjudicantes 
podem limitar o número de candidatos 
convidados a participar no procedimento 
nos termos do artigo 64.º.

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

4. A estrutura da parceria e, em especial, 
a duração e o valor das diferentes fases 



PE492.859v01-00 12/177 AM\908712PT.doc

PT

devem refletir o grau de inovação da 
solução proposta e a sequência das 
atividades de investigação e inovação 
necessárias para o desenvolvimento de 
uma solução inovadora que ainda não se 
encontre disponível no mercado. O valor e 
a duração de um contrato para aquisição 
do produto, serviço ou obra resultante 
devem situar-se dentro de limites 
adequados, tendo em conta a necessidade 
de amortizar os custos, incluindo os 
custos incorridos no desenvolvimento de 
uma solução inovadora, e de realizar 
lucros adequados.

As autoridades adjudicantes não devem 
constituir parcerias para a inovação para 
impedir, restringir ou falsear a 
concorrência.

Or. en

Alteração 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, desde que correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente 
acordados.

1. Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, desde que correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente 
acordados. Os contratos que estabelecem a 
parceria para a inovação são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa 
em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, 
alínea a).
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Or. en

Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos e melhoria do novo procedimento 
de parcerias para a inovação.

Alteração 778
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2 – parágrafos 1-A e 1-B (novos)

Texto da Comissão Alteração

Os direitos de propriedade intelectual são 
exclusivamente concedidos com o intuito 
de permitir à autoridade adjudicante tirar 
partido do resultado das fases anteriores e 
de acordo com o objeto da parceria, no 
caso de se verificar uma mudança de 
adjudicatário no decorrer do 
procedimento, limitando assim o âmbito 
da aquisição dos direitos em relação à 
empresa rejeitada.
Os direitos e obrigações das partes 
intervenientes devem ser definidos de 
forma muito clara por intermédio de 
cláusulas de propriedade intelectual.

Or. fr

Alteração 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
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inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir no final de cada 
fase pôr termo à parceria e lançar um novo 
procedimento de adjudicação para as fases 
remanescentes, desde que tenha adquirido 
os direitos de propriedade intelectual 
pertinentes.

inovação, que pode incluir o fabrico do 
produto, a prestação dos serviços ou a 
conclusão das obras. A parceria deve 
definir metas intermédias a realizar pelo 
parceiro e prever a remuneração em 
frações adequadas. Em função desses 
objetivos, a autoridade adjudicante pode 
decidir no final de cada fase pôr termo à 
parceria e lançar um novo procedimento de 
adjudicação para as fases remanescentes, 
desde que a autoridade adjudicante tenha 
indicado na documentação relativa ao 
concurso as condições desta possibilidade 
de pôr termo à parceria.

Or. en

Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos e melhoria do procedimento de 
parcerias para a inovação.

Alteração 780
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da 
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir no final de cada 
fase pôr termo à parceria e lançar um novo 
procedimento de adjudicação para as fases 
remanescentes, desde que tenha adquirido 
os direitos de propriedade intelectual 
pertinentes.

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da 
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir no final de cada 
fase pôr termo à parceria e lançar um novo 
procedimento de adjudicação para as fases 
remanescentes.
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Or. en

Justificação

Deve ser clarificada a forma de gestão do novo procedimento de modo a encorajar a 
inovação e a evitar uma seleção «à medida». 1 como valorizar os direitos de propriedade 
intelectual? (qual a escala do mercado comercial?) 2 definição demasiado vaga 3 as 
autoridades adjudicantes vão contratando de forma crescente intervenientes privados do 
mercado (especializados) em vez de fazer uso dos departamentos in-house 4 clarificar a 
definição do procedimento 5 na posse de quem ficarão os direitos de propriedade intelectual?

Alteração 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O contrato será adjudicado de acordo 
com o presente número:
Na documentação relativa ao concurso, 
as autoridades adjudicantes devem 
indicar que elementos definem os 
requisitos mínimos a cumprir. As 
indicações devem ser suficientemente 
precisas para permitir aos operadores 
económicos identificar a natureza e o 
âmbito do concurso e decidir se avançam 
ou não com o pedido de participação no 
processo.
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, 30 dias a contar da data de 
envio do convite à confirmação de 
interesse. O prazo mínimo de receção das 
propostas iniciais é de 30 dias a contar da 
data de envio do convite.
As autoridades adjudicantes devem 
negociar com os proponentes a proposta 
inicial e todas as propostas subsequentes 
entregues, de modo a melhorar o 
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conteúdo e a assegurar que estes 
proponentes cumprem da melhor forma 
os critérios de adjudicação especificados 
na documentação relativa ao concurso.
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 sejam informados 
por escrito sobre quaisquer alterações às 
especificações técnicas de outras 
documentações de concurso que não 
aquelas que definem os requisitos 
mínimos, dando tempo suficiente para 
que esses proponentes possam alterar e 
voltar a apresentar as suas propostas em 
conformidade com essas alterações. 
Em conformidade com o artigo 18.º, as 
autoridades adjudicantes não podem 
revelar a 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 específicas.
Os requisitos mínimos e os critérios de 
adjudicação não devem estar sujeitos a 
negociações.
Uma vez expirado o prazo de entrega de 
propostas, e antes de dar início à sua 
avaliação, as autoridades adjudicantes 
devem especificar o peso relativo 
atribuído a cada subdivisão de um critério 
de adjudicação definido previamente em 
conformidade com o artigo 66.º, n.º 5, 
desde que:
- os critérios de adjudicação do concurso 
definidos na documentação do concurso 
ou no anúncio de concurso permaneçam 
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inalterados;
a) não inclua novos elementos que 
possam afetar a preparação das 
propostas;
b) não seja suscetível de discriminação 
contra qualquer um dos proponentes.
Os procedimentos de parceria para a 
inovação podem 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 
claramente no anúncio de concurso, no 
convite à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso se irá 
utilizar esta opção.

Or. en

Justificação

Alteração chave sobre as parcerias para a inovação ligando o procedimento ao 
procedimento concorrencial com negociação, mas permitindo mais possibilidades de 
negociação no caso das parcerias para a inovação, dado que estas são necessárias para os 
tipos de concurso que serão abrangidos pelo novo procedimento, o que explica a razão pela 
qual só algumas das partes mais importantes do artigo 27.º garantem a transparência e a 
equidade.

Alteração 782
Marian Harkin

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adjudicação do contrato é feita em 
conformidade com as regras do 
procedimento concorrencial com 
negociação definidas no artigo 27.º.

Suprimido

Or. en
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Alteração 783
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Na seleção dos candidatos, as autoridades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos às capacidades e à 
experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento, bem 
como no desenvolvimento de soluções 
inovadoras. As autoridades adjudicantes 
podem limitar o número de candidatos 
convidados a participar no procedimento 
nos termos do artigo 64.º.

Na seleção dos candidatos, as autoridades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos às capacidades dos 
candidatos no domínio da investigação e 
desenvolvimento, bem como no 
desenvolvimento de soluções inovadoras. 
As autoridades adjudicantes podem limitar 
o número de candidatos convidados a 
participar no procedimento nos termos do 
artigo 64.º.

Or. en

Justificação

Melhorias no procedimentos das parcerias para a inovação, tornando-o mais acessível, 
nomeadamente, para as PME inovadoras.

Alteração 784
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes.
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vantajosa em conformidade com o 
artigo 66.º, n.º 1, alínea a).

Or. en

Justificação

Já mencionada em anteriores alterações sobre as parcerias para a inovação.

Alteração 785
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A estrutura da parceria e, em especial, a 
duração e o valor das diferentes fases 
devem refletir o grau de inovação da 
solução proposta e a sequência das 
atividades de investigação e inovação 
necessárias para o desenvolvimento de uma 
solução inovadora que ainda não se 
encontre disponível no mercado. O valor e 
a duração de um contrato para aquisição 
do produto, serviço ou obra resultante 
devem situar-se dentro de limites 
adequados, tendo em conta a necessidade 
de amortizar os custos, incluindo os 
custos incorridos no desenvolvimento de 
uma solução inovadora, e de realizar 
lucros adequados.

A autoridade adjudicante deve assegurar 
que a estrutura da parceria e, em especial, 
a duração e o valor das diferentes fases 
devem refletir o grau de inovação da 
solução proposta e a sequência das 
atividades de investigação e inovação 
necessárias para o desenvolvimento de uma 
solução inovadora que ainda não se 
encontre disponível no mercado. O valor 
estimado dos fornecimentos, serviços ou
obras não deve ser desproporcional em 
relação ao investimento exigido para o 
respetivo desenvolvimento.

Or. en

Justificação

A presente alteração assegura que a utilização das parcerias para a inovação é adequada ao 
objetivo fulcral subjacente a este novo procedimento e que estas parcerias otimizam a 
relação custo/benefício.

Alteração 786
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel
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Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não devem 
constituir parcerias para a inovação para 
impedir, restringir ou falsear a 
concorrência.

Suprimido

Or. en

Justificação

Já mencionada anteriormente, em outra alteração sobre as parcerias para a inovação.

Alteração 787
Sari Essayah, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Ao providenciar serviços públicos, as 
autoridades adjudicantes podem recorrer 
a um sistema de cheques-serviço a fim de 
conceder aos clientes a liberdade de 
escolher o prestador do serviço. Uma 
autoridade adjudicante define o valor do 
cheques-serviço, bem como os serviços em 
que estes podem ser utilizados e quais os 
clientes que podem usá-los.
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 
devem ser incluídos no sistema. A lista 
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dos prestadores de serviços tem de ser 
divulgada publicamente.
Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente escolher os prestadores de 
serviços a serem incluídos no sistema de 
cheques-serviço através de um 
procedimento previsto na presente 
diretiva.
Um cliente pode escolher qualquer 
prestador de serviços incluído no sistema 
de cheques-serviço ou decidir não utilizar 
o sistema.

Or. en

Alteração 788
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio nos casos previstos nos n.ºs 2 a 5.

1. Os Estados-Membros só podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio nos casos previstos nos n.ºs 2 a 5.
A autoridade adjudicante está proibida de 
recorrer a um procedimento de 
negociação sem publicação para negociar 
exclusivamente o preço dos serviços 
prestados.

Or. fr

Alteração 789
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio nos casos previstos nos n.ºs 2 a 5.

1. Para os casos e as circunstâncias 
específicos previstos nos n.ºs 2 a 5, os 
Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio. Em quaisquer outros casos, a 
utilização deste procedimento não é 
permitida.

Or. en

Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos.

Alteração 790
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros só podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio nos casos previstos nos n.ºs 2 a 5.

1. Os Estados-Membros só podem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes adjudicarem contratos 
públicos através de um procedimento por 
negociação sem publicação prévia de um 
anúncio nos casos previstos nos n.ºs 2 a 5 
nos casos em que a importância do 
contrato seja inferior a 500 000 euros 
para os contratos públicos de empreitada 
de obras e 100 000 euros para os 
contratos de serviços.

Or. 

Alteração 791
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para contratos de empreitada de 
obras públicas, contratos públicos de 
fornecimento e contratos públicos de 
serviços em qualquer dos seguintes casos:

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos.

Alteração 792
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público, limitado
ou negociado com publicação prévia de 
anúncio, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam alteradas.

Or. en

Justificação

Demasiado burocrático. Um dos objetivos da presente revisão foi a simplificação de modo a 
criar uma melhor eficácia em termos de custos.
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Alteração 793
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam alteradas.

Or. de

Justificação

A obrigação de apresentação de relatórios formulada de modo pouco claro dá origem, 
sobretudo aliada ao facto de existir apenas um único organismo nacional, a burocracia 
desnecessária e obrigações de apresentação de relatórios desproporcionais para as 
autoridades adjudicantes.

Alteração 794
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo 
nacional competente, a pedido destes.
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termos do artigo 84.º, a pedido destes.

Or. en

Justificação

A alteração proposta está relacionada com as alterações propostas no artigo 84.º.

Alteração 795
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

(a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam alteradas.

Or. 

Alteração 796
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas.
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relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

Or. en

Alteração 797
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam alteradas.

Or. de

Alteração 798
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão.
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termos do artigo 84.º, a pedido destes.

Or. en

Alteração 799
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o objetivo do concurso for a criação 
ou a aquisição de uma obra de arte;

b) Se, por razões artísticas, o contrato só 
puder ser adjudicado a um operador 
económico em particular;

Or. en

Justificação

Limitar a utilização do procedimento de negociação sem publicação prévia exclusivamente a 
obras de arte parece ser uma abordagem demasiado restritiva. O contrato público em 
questão pode não se referir a uma obra de arte, mas ter sem dúvida uma natureza artística 
(ou seja, uma atuação artística, um concerto).

Alteração 800
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

Suprimido

Or. 

Alteração 801
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas ou jurídicas;

Or. en

Alteração 802
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas ou jurídicas;

Or. en

Alteração 803
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas ou jurídicas;

Or. de

Justificação

Graças a este complemento, são também abrangidos casos nos quais a autoridade 
adjudicante necessite de um edifício num determinado local e o proprietário venda apenas 
caso lhe seja adjudicado um contrato de empreitada.
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Alteração 804
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
jurídicas ou técnicas;

Or. de

Alteração 805
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – subalínea iii)

Texto da Comissão Alteração

iii) proteção de outros direitos exclusivos; iii) proteção de outros direitos exclusivos, 
incluindo a prioridade de um complexo 
imobiliário;

Or. fr

Alteração 806
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta exceção só se aplica quando não 
existe uma alternativa ou um substituto 
razoável e quando a inexistência de 
concorrência não resulta de uma restrição 
artificial dos parâmetros do concurso;

Esta exceção só se aplica quando a 
inexistência de concorrência não resulta de 
uma restrição artificial dos parâmetros do 
concurso;

Or. de
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Alteração 807
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Esta exceção só se aplica quando não 
existe uma alternativa ou um substituto 
razoável e quando a inexistência de 
concorrência não resulta de uma restrição 
artificial dos parâmetros do concurso;

Esta exceção só se aplica quando a 
inexistência de concorrência não resulta de 
uma restrição artificial dos parâmetros do 
concurso;

Or. de

Alteração 808
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e 
de força maior não possam ser cumpridos 
os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema 
que a autoridade adjudicante não tenha 
conseguido prever, não possam ser 
cumpridos os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

Or. en

Alteração 809
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e 
de força maior não possam ser cumpridos 
os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema, 
não possam ser cumpridos os prazos 
exigidos pelos concursos públicos e 
limitados ou pelos procedimentos de 
concurso com negociação; as 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência extrema não podem em caso 
algum ser imputáveis à autoridade 
contratante;

Or. en

Justificação

A urgência extrema não deve limitar-se exclusivamente a força maior.

Alteração 810
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e 
de força maior não possam ser cumpridos 
os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema 
causada por acontecimentos que a 
autoridade adjudicantes não tenha 
conseguido prever, não possam ser 
cumpridos os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

Or. en

Justificação

Racionalização do processo de adjudicação de contratos.
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Alteração 811
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e
de força maior não possam ser cumpridos 
os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e
por acontecimentos imprevisíveis para a 
autoridade adjudicante, não possam ser 
cumpridos os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

Or. de

Alteração 812
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Quando um operador económico 
propõe, por iniciativa própria, uma 
parceria para a inovação a uma 
autoridade adjudicante, com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada 
para o desenvolvimento de produtos, 
serviços ou obras inovadores e para a 
subsequente compra dos produtos, 
serviços ou obras resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
custos previamente acordados.

Or. fr
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Alteração 813
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

– for irregular ou inaceitável, e – for irregular ou inaceitável, ou

Or. en

Alteração 814
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 30 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Quando se trate de entregas 
complementares efetuadas pelo fornecedor 
inicial e destinadas, quer à substituição 
parcial de produtos ou instalações de uso 
corrente, quer à ampliação de produtos ou 
instalações existentes, nos casos em que a 
mudança de fornecedor obrigaria a 
autoridade adjudicante a adquirir material 
com características técnicas diferentes, 
originando incompatibilidades ou 
dificuldades técnicas desproporcionadas de 
utilização e manutenção; a duração desses 
contratos e dos contratos adicionais não 
deve, em regra, ultrapassar 3 anos;

b) Quando se trate de entregas 
complementares efetuadas pelo fornecedor 
inicial e destinadas, quer à substituição 
parcial de produtos ou instalações de uso 
corrente, quer à ampliação de produtos ou 
instalações existentes, nos casos em que a 
mudança de fornecedor obrigaria a 
autoridade adjudicante a adquirir material
com características técnicas diferentes, 
originando incompatibilidades ou 
dificuldades técnicas desproporcionadas de 
utilização e manutenção; a duração desses 
contratos e dos contratos adicionais não 
deve, em regra, ultrapassar 4 anos;

Or. en

Alteração 815
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

4. O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para contratos públicos de 
serviços quando o contrato em causa venha 
na sequência de um concurso para 
trabalhos de conceção organizado em 
conformidade com a presente Diretiva e 
deva ser adjudicado, de acordo com as 
regras aplicáveis, ao vencedor ou aos 
vencedores desse concurso de conceção; 
neste último caso, todos os vencedores 
devem ser convidados a participar nas 
negociações.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

O procedimento por negociação é um procedimento a ser utilizado, não previsto (na versão 
inglesa).

Alteração 816
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para obras ou serviços novos que 
consistam na repetição de obras ou 
serviços similares confiados ao operador 
económico a que as mesmas autoridades 
adjudicantes tenham adjudicado um 
contrato anterior, desde que essas obras ou 
serviços estejam em conformidade com um 
projeto de base que tenha sido objeto de 
um contrato inicial adjudicado em 
conformidade com um dos procedimentos 
previstos no artigo 24.º, n.º 1. O projeto de 
base deve indicar a amplitude das possíveis 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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obras ou serviços complementares e as 
condições em que serão adjudicados.

Or. en

Justificação

ibid.

Alteração 817
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para obras ou serviços novos que 
consistam na repetição de obras ou
serviços similares confiados ao operador 
económico a que as mesmas autoridades 
adjudicantes tenham adjudicado um 
contrato anterior, desde que essas obras ou 
serviços estejam em conformidade com um 
projeto de base que tenha sido objeto de 
um contrato inicial adjudicado em 
conformidade com um dos procedimentos 
previstos no artigo 24.º, n.º 1. O projeto de 
base deve indicar a amplitude das possíveis 
obras ou serviços complementares e as 
condições em que serão adjudicados.

O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado para serviços novos que 
consistam na repetição de serviços 
similares confiados ao operador económico 
a que as mesmas autoridades adjudicantes 
tenham adjudicado um contrato anterior, 
desde que esses serviços estejam em 
conformidade com um projeto de base que 
tenha sido objeto de um contrato inicial 
adjudicado em conformidade com um dos 
procedimentos previstos no artigo 24.º, 
n.º 1. O projeto de base deve indicar a 
amplitude dos possíveis serviços 
complementares e as condições em que 
serão adjudicados.

Or. 

Alteração 818
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A possibilidade de recurso a este 
procedimento deve ser indicada aquando 
da abertura do concurso para o primeiro 
projeto, devendo o custo total estimado das 
obras ou dos serviços subsequentes ser 
tomado em consideração pelas autoridades 
adjudicantes para efeitos de aplicação do 
artigo 4.º

A possibilidade de recurso a este 
procedimento deve ser indicada aquando 
da abertura do concurso para o primeiro 
projeto, devendo o custo total estimado dos 
serviços subsequentes ser tomado em 
consideração pelas autoridades 
adjudicantes para efeitos de aplicação do 
artigo 4.º

Or. 

Alteração 819
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O recurso a este procedimento só é 
possível no triénio subsequente à 
conclusão do contrato inicial.

O recurso a este procedimento só é 
possível no biénio subsequente à conclusão 
do contrato inicial.

Or. 

Alteração 820
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades adjudicantes podem 
combinar elementos do concurso público 
com procedimentos por negociação.

Or. de
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Justificação

Deverá haver a possibilidade de realizar um procedimento de adjudicação de uma só fase. 
Isto concederia uma maior flexibilidade às autoridades adjudicantes, que poderiam, assim, 
combinar os elementos do concurso público e os elementos de procedimentos por negociação. 
Neste procedimento de uma só fase, as autoridades adjudicantes aceitariam imediatamente 
propostas de proponentes, como em concurso público, e poderiam negociar estas propostas.

Alteração 821
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. O procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio pode ser 
utilizado quando a autoridade adjudicante 
considera que o contrato deve ser 
adjudicado a um serviço público mutuário 
de modo a facilitar:
i) a integração de funcionários do setor 
público no setor privado; ou,
ii) a diversidade dos fornecedores no 
mercado abrangido pelo contrato público.
A presente exceção só é aplicável quando 
o contrato é adjudicado:
i) a uma entidade antecipando a respetiva 
transformação num serviço público 
mutuário, logo que os indivíduos em 
causa deixem os seus cargos no setor 
público e a entidade comece a prestar 
serviços; ou,
ii) no prazo de 3 anos a contar da data em 
que o serviço público mutuário dá início à 
prestação de quaisquer serviços.

Or. en

Alteração 822
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Caso a autoridade adjudicante 
decida, nos termos do presente artigo, 
recorrer ao procedimento por negociação 
sem publicação prévia, deve apresentar ao 
organismo de fiscalização, em 
conformidade com o artigo 84.º, um 
relatório circunstanciado no qual 
justifique a sua escolha e ao qual estejam 
anexados os documentos relativos à 
adjudicação e informações relacionadas 
e, no caso em que pretenda fazer uso do 
procedimento por negociação sem 
publicação prévia com base no n.º2, 
alínea a), os documentos relativos à 
adjudicação anterior.

Or. 

Alteração 823
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração de um acordo-quadro não deve 
exceder quatro anos, salvo em casos 
excecionais devidamente justificados, 
nomeadamente pelo objeto do acordo-
quadro.

Suprimido

Or. en

Justificação

Alteração 824
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração de um acordo-quadro não deve 
exceder quatro anos, salvo em casos 
excecionais devidamente justificados, 
nomeadamente pelo objeto do acordo-
quadro.

A duração de um acordo-quadro não deve 
exceder seis anos, salvo em casos 
excecionais devidamente justificados, 
nomeadamente pelo objeto do acordo-
quadro. A duração de um acordo-quadro 
relativamente à manutenção baseia-se no 
ciclo de vida da obra ou da prestação de 
serviços.

Or. en

Justificação

Para solucionar problemas como o da manutenção dos contratos de elevadores.

Alteração 825
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

A duração de um acordo-quadro não deve 
exceder quatro anos, salvo em casos 
excecionais devidamente justificados, 
nomeadamente pelo objeto do 
acordo-quadro.

A duração de um acordo-quadro não deve 
exceder quatro anos, salvo se o seu objeto 
for a prestação de serviços com duração 
superior a quatro anos ou se esse mesmo 
lapso de tempo excedente for justificado 
pela necessidade de os operadores 
económicos realizarem investimentos cuja 
amortização seja de uma duração 
superior a quatro anos, ou ainda 
investimentos relacionados com a 
contratação de pessoal capacitado para a 
prestação de serviços ou com a formação 
dos seus efetivos para o efeito.

Or. fr
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Alteração 826
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a dois
anos, podendo prolongar-se para quatro 
anos mediante a devida justificação ou 
para um prazo superior em casos 
excecionais devidamente justificados, 
nomeadamente pelo objeto do mesmo 
acordo-quadro.

Or. es

Alteração 827
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Nos acordos-quadro relativos a serviços, a 
duração do acordo-quadro pode 
ultrapassar quatro anos quando os 
interesses do utilizador final, a natureza 
do investimento ou outros aspetos da 
natureza do serviço assim o exija.

Or. en

Alteração 828
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os contratos baseados num acordo-
quadro são adjudicados de acordo com os 
procedimentos previstos no presente 
número, bem como nos n.ºs 3 e 4.

Suprimido

Esses procedimentos só são aplicáveis 
entre as autoridades adjudicantes 
claramente identificadas para o efeito no 
convite à apresentação de propostas ou no 
convite à confirmação de interesse e os 
operadores económicos que sejam parte 
no acordo-quadro desde o início.
Os contratos baseados num acordo-
quadro não podem em caso algum 
introduzir modificações substanciais dos 
termos fixados no acordo-quadro, 
designadamente no caso a que se refere o 
n.º 3.
As autoridades adjudicantes não podem 
utilizar acordos-quadro de forma abusiva 
ou de modo a impedir, restringir ou 
falsear a concorrência.

Or. en

Justificação

Alteração 829
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Um alargamento do círculo das 
autoridades adjudicantes que podem 
utilizar um acordo-quadro é, 
excecionalmente, permitido apenas caso 
sejam cumpridas as seguintes condições:
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a) o acordo-quadro tiver sido celebrado 
por uma central de compras;

b) a possibilidade de alargamento 
estivesse expressamente prevista na 
publicação original;
c) o quadro para o alargamento possa ser 
definido com base em critérios claros; e
d) o alargamento seja alcançado por 
consenso.

Or. de

Alteração 830
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
utilizar acordos-quadro de forma abusiva 
ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência.

As autoridades adjudicantes não podem 
utilizar acordos-quadro de forma abusiva 
ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência, devendo justificar e 
clarificar a interpretação das cláusulas 
introduzidas nos cadernos de encargos 
passíveis de pôr em causa estes 
pressupostos.

Or. es

Alteração 831
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não podem 
utilizar acordos-quadro de forma abusiva 

As autoridades adjudicantes não podem 
utilizar acordos-quadro de forma abusiva 
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ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência.

ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência, devendo justificar e 
clarificar a interpretação das cláusulas 
introduzidas nos cadernos de encargos 
passíveis de pôr em causa estes 
pressupostos.

Or. es

Alteração 832
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando um acordo-quadro é celebrado 
com um único operador económico, os 
contratos baseados nesse acordo-quadro 
devem ser adjudicados nos limites dos 
termos fixados no acordo-quadro.

Suprimido

Para a adjudicação desses contratos, as 
autoridades adjudicantes podem consultar 
por escrito o operador que é parte no 
acordo-quadro, pedindo-lhe que complete, 
na medida do necessário, a sua proposta.

Or. en

Alteração 833
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando um acordo-quadro for 
celebrado com mais do que um operador 
económico, pode ser executado de uma 
das duas seguintes formas:

Suprimido

a) sem reabertura de concurso, nos 
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termos e condições no acordo-quadro, 
quando este estabelece todos os termos 
que regem a realização das obras, serviços 
e fornecimentos em causa e as condições 
objetivas para determinar qual dos 
operadores económicos parte no acordo-
quadro será responsável pela sua 
execução; estas condições devem constar 
da documentação relativa ao concurso;
b) Quando não estiverem estipulados no 
acordo-quadro todos os termos do 
fornecimento das obras, serviços e 
produtos, através da reabertura do 
concurso entre os operadores económicos 
partes no acordo-quadro.

Or. en

Alteração 834
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) Parcialmente sem reabertura de 
concurso em conformidade com a 
alínea a) quando o acordo-quadro 
estipular todos os termos do fornecimento 
de obras, serviços e produtos em causa; e 
parcialmente sem reabertura do concurso 
junto dos operadores económicos que 
fazem parte do acordo-quadro em 
conformidade com a alínea b), 
independentemente de o acordo-quadro 
estipular todos os termos do fornecimento 
das obras, serviços e produtos em causa.
Um acordo-quadro só pode ser executado 
em conformidade com a presente alínea 
se esta possibilidade tiver sido estipulada 
pela autoridade adjudicante na 
documentação relativa ao concurso. 
Quando todos os termos que regem o 
respetivo fornecimento se encontram 



AM\908712PT.doc 45/177 PE492.859v01-00

PT

estipulados no acordo-quadro, escolher se 
as obras, fornecimentos ou serviços 
específicos devem ser adquiridos no 
seguimento de uma reabertura de 
concurso ou diretamente nos termos 
estipulados no acordo-quadro deve ser 
feito em conformidade com critérios 
objetivos, que devem ser definidos nas 
especificações do acordo-quadro. As 
especificações do acordo-quadro também 
devem especificar quais os termos que 
podem ser sujeitos a reabertura de 
concurso.

Or. en

Justificação

A presente alteração é uma adaptação necessária às regras dos quadros para assegurar que 
os contratos inovadores já existentes das autoridades adjudicantes não são afetados 
adversamente.

Alteração 835
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), 
é baseado nos mesmos termos aplicados à 
adjudicação do acordo-quadro, se 
necessário especificados em maior 
pormenor, bem como, se for caso disso, 
noutros termos referidos no caderno de 
encargos do acordo-quadro, de acordo 
com o seguinte procedimento:

Suprimido

a) Para cada contrato a adjudicar, as 
autoridades adjudicantes consultam por 
escrito os operadores económicos com 
capacidade para executar o contrato;
b) As autoridades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
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específico, tendo em conta elementos 
como a complexidade do objeto do 
contrato e o tempo necessário para o 
envio das propostas;
c) As propostas são apresentadas por 
escrito e só são abertas após o final do 
prazo de resposta previsto;
d) As autoridades adjudicantes atribuem 
cada contrato ao proponente que tiver 
apresentado a melhor proposta com base 
nos critérios de adjudicação previstos no 
caderno de encargos do acordo-quadro.

Or. en

Alteração 836
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) As autoridades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas;

b) As autoridades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas. Se a apresentação das 
propostas implicar a visita a diferentes 
instalações, o prazo deverá ser superior a 
quinze dias;

Or. es

Alteração 837
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) As autoridades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas;

b) As autoridades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas. Se a apresentação das 
propostas implicar a visita a diferentes 
instalações, o prazo deverá ser superior a 
quinze dias;

Or. es

Alteração 838
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As autoridades adjudicantes tomam 
em consideração a observância do direito 
laboral nas apresentações de propostas de 
serviços em que exista a sub-rogação de 
pessoal e que se destinem a empresas 
pertencentes aos setores de atividade com 
mão de obra intensiva e de pouco valor 
acrescentado, passando a considerar 
como anómalas ou desproporcionadas 
todas as propostas cujo preço seja inferior 
aos custos laborais e custos inerentes 
determinados pelas convenções coletivas 
ou aos mínimos definidos pelo direito 
laboral correspondente.

Or. es

Alteração 839
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades adjudicantes têm a 
possibilidade de acrescentar novos 
operadores económicos ao acordo-quadro 
durante a vigência do contrato, desde que 
estes operadores económicos cumpram 
todos os critérios definidos no presente 
artigo e ainda não existissem aquando da 
celebração do acordo. 
As autoridades adjudicantes têm a 
possibilidade de remover operadores 
económicos do acordo-quadro durante a 
vigência do contrato, quando o operador 
económico demonstre deficiências 
significativas ou persistentes na execução 
de qualquer requisito importante no 
âmbito do contrato.

Or. en

Alteração 840
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 841
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 842
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para adjudicar contratos no âmbito de 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes devem seguir as 
regras dos concursos limitados. Todos os 
candidatos que satisfaçam os critérios de 
seleção são admitidos no sistema, sem que 
o número de candidatos a admitir possa ser 
limitado em conformidade com o artigo 
64.º. Todas as comunicações no contexto 
de um sistema de aquisição dinâmico são 

2. Para adjudicar contratos no âmbito de 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes devem seguir, em 
princípio, as regras dos concursos 
limitados. Todos os candidatos que 
satisfaçam os critérios de seleção são 
admitidos no sistema, sem que o número 
de candidatos a admitir possa ser limitado 
em conformidade com o artigo 64.º. Todas 
as comunicações no contexto de um 
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feitas exclusivamente por via eletrónica, 
em conformidade com o artigo 19.º, n.os 2 a 
6.

sistema de aquisição dinâmico são feitas 
exclusivamente por via eletrónica, em 
conformidade com o artigo 19.º, n.os 2 a 6.

Or. de

Alteração 843
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Publicam um convite à apresentação de 
propostas, especificando que envolve um
sistema de aquisição dinâmico;

a) Publicam um convite à apresentação de 
propostas, apresentando o sistema de 
aquisição dinâmico e descrevendo o 
decurso do concurso; 

Or. de

Alteração 844
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Especificam no caderno de encargos, 
no mínimo, a natureza e a quantidade 
estimada das aquisições previstas, bem 
como todas as informações necessárias 
sobre o sistema de aquisição, o 
equipamento eletrónico utilizado e as 
modalidades e especificações técnicas de 
conexão;

b) Especificam nas condições do sistema 
de aquisição dinâmico, no mínimo, a 
natureza e a quantidade estimada das 
aquisições previstas, bem como todas as 
informações necessárias sobre o sistema de 
aquisição, o equipamento eletrónico 
utilizado e as modalidades e especificações 
técnicas de conexão;

Or. de

Alteração 845
Othmar Karas
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Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
conceder aos operadores económicos, ao 
longo de toda a duração do sistema de 
aquisição dinâmico, a possibilidade de 
requererem a participação no sistema nas 
condições previstas no n.º 2. As 
autoridades adjudicantes concluem a 
avaliação desses pedidos de participação de 
acordo com os critérios de seleção no prazo 
de 10 dias úteis a contar da data da sua 
receção.

As autoridades adjudicantes devem 
conceder aos operadores económicos, ao 
longo de toda a duração do sistema de 
aquisição dinâmico, a possibilidade de 
requererem a participação no sistema nas 
condições previstas no n.º 2. As 
autoridades adjudicantes concluem a 
avaliação desses pedidos de participação de 
acordo com os critérios de seleção no prazo 
de 21 dias de calendário a contar da data 
da sua receção ou num prazo razoável 
definido pela autoridade adjudicante.

Or. de

Alteração 846
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades adjudicantes devem 
indicar a duração do sistema de aquisição 
dinâmico no anúncio de concurso. Essas 
autoridades notificam a Comissão de 
qualquer alteração à duração do sistema, 
utilizando os seguintes formulários-tipo:

6. As autoridades adjudicantes devem 
indicar a duração do sistema de aquisição 
dinâmico no anúncio de concurso.

Or. nl

Justificação

A Comissão introduz requisitos em matéria de notificação que geram burocracia para as 
autoridades adjudicantes e se traduzem em disposições específicas.
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Alteração 847
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As autoridades adjudicantes devem 
indicar a duração do sistema de aquisição 
dinâmico no anúncio de concurso. Essas 
autoridades notificam a Comissão de 
qualquer alteração à duração do sistema, 
utilizando os seguintes formulários-tipo:

6. As autoridades adjudicantes devem 
indicar a duração do sistema de aquisição 
dinâmico no anúncio de concurso.

Or. en

Alteração 848
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se a duração for alterada sem que o 
sistema seja encerrado, o formulário 
utilizado inicialmente para o anúncio de 
concurso relativo ao sistema de aquisição 
dinâmico;

Suprimido

Or. nl

Alteração 849
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se a duração for alterada sem que o 
sistema seja encerrado, o formulário 

Suprimido
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utilizado inicialmente para o anúncio de 
concurso relativo ao sistema de aquisição 
dinâmico;

Or. en

Alteração 850
Wim van de Camp,

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Se o sistema se encontrar encerrado, 
um anúncio de adjudicação de contrato, 
conforme referido no artigo 48.º.

Suprimido

Or. nl

Alteração 851
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se o sistema se encontrar encerrado, 
um anúncio de adjudicação de contrato, 
conforme referido no artigo 48.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 852
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 7
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Texto da Comissão Alteração

7. Não podem ser cobradas despesas aos 
agentes económicos interessados ou às 
partes no sistema de aquisição dinâmico.

7. Não podem ser cobradas despesas aos 
agentes económicos interessados ou às 
partes no sistema de aquisição dinâmico 
durante o procedimento de adjudicação.

Or. de

Alteração 853
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

Somente para serviços e produtos 
normalizados, as autoridades adjudicantes 
podem utilizar leilões eletrónicos com 
novos preços, mais baixos, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

Or. en

Alteração 854
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas. O 
âmbito de aplicação do leilão eletrónico 
está limitado a serviços de fornecimento e 
prestações de serviço totalmente 
padronizados.
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Or. de

Alteração 855
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos para bens normalizados 
com novos preços, mais baixos, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

Or. en

Alteração 856
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas. Os 
leilões eletrónicos só podem ser utilizados 
para compras de bens de uso corrente que 
estejam geralmente disponíveis no 
mercado apresentando uma qualidade 
mais ou menos normalizada. Não podem 
ser utilizados para compra de serviços ou 
produtos complexos ou não normalizados.

Or. en

Alteração 857
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes apenas podem 
utilizar leilões eletrónicos para a compra 
de bens devidamente normalizados, com 
novos preços, mais baixos, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

Or. fr

Alteração 858
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas 
para serviços de fornecimento e 
prestações de serviços totalmente 
padronizados.

Or. de

Justificação

Os leilões eletrónicos podem fazer sentido para serviços de fornecimento e prestações de 
serviços totalmente padronizados, mas em contrapartida, em adjudicações complexas, podem 
ser inadequados ou mesmo contraproducentes. Para a adjudicação de empreitadas são 
estruturalmente inadequados.

Alteração 859
Mitro Repo
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Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos para bens normalizados 
com novos preços, mais baixos, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

Or. en

Alteração 860
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 2 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a) O presente artigo não se aplica aos 
contratos públicos de empreitada de obras 
e aos contratos de serviços de arquitetura 
e de engenharia.

Or. 

Alteração 861
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se a adjudicação for feita à proposta 
economicamente mais vantajosa, o
convite deve ser acompanhado do resultado 
da avaliação completa da proposta do 
proponente em questão, efetuada em 
conformidade com a ponderação prevista 
no artigo 66.º, n.º 5, primeiro parágrafo.

O convite deve ser acompanhado do 
resultado da avaliação completa da 
proposta do proponente em questão, 
efetuada em conformidade com a 
ponderação prevista no artigo 66.º, n.º 5, 
primeiro parágrafo.
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Or. en

Alteração 862
Lara Comi, Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem estipular a 
obrigatoriedade da utilização de catálogos 
eletrónicos em relação a determinados 
tipos de contratos públicos.

Os Estados-Membros podem prever a 
utilização de catálogos eletrónicos em 
relação a contratos de serviços e de 
fornecimento. O presente artigo não se 
aplica aos contratos de empreitada de 
obras e aos contratos de serviços de 
arquitetura e de engenharia.

Or. 

Alteração 863
Toine Manders,

Proposta de diretiva
Artigo 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 864
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem
adjudicar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras.

1. Os Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
contratarem empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de permitir que as autoridades adjudicantes 
utilizem serviços de uma central de compras, mas não devem ser obrigados a fazê-lo. A 
central de compras é um dos métodos relativos aos concursos que conduz à agregação da 
procura, o que pode ser desfavorável para as PME. Desta forma, os Estados-Membros devem 
poder decidir se querem ou não desenvolver métodos centralizados relativos aos concursos, 
dependendo das suas políticas nacionais.

Alteração 865
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras.

1. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras. Os 
Estados-Membros devem incentivar ao 
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recurso a entidades adjudicantes
centralizadas, particularmente no caso 
dos pequenos adquirentes.

Or. 

Alteração 866
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras.

1. As autoridades adjudicantes podem 
adjudicar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras, desde que a 
agregação das propostas em lotes maiores 
não cause entraves à concorrência 
genuína e não possibilite a emergência de 
oligopólios e monopólios nem impeça de 
facto os utilizadores finais de terem uma 
escolha, como é seu direito. Uma central 
de compras tem de garantir que em todas 
as suas atividades:
1) Deteta e impede a celebração de 
contratos que apresentem risco de 
promoverem estruturas e mercados 
monopolísticos e oligopolísticos;
2) Impede factual e eficazmente contratos 
e processos relativos aos concursos que 
enfraqueçam as possibilidades de as PME 
e os negócios locais participarem e 
ganharem as adjudicações;
3) Não impede os utilizadores finais de 
terem uma escolha, como é seu direito, e 
de serem ouvidos.

Or. en

Alteração 867
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes recorrerem às atividades de 
compras centralizadas disponibilizadas 
por centrais de compras estabelecidas 
noutro Estado-Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 868
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever a 
possibilidade de as autoridades 
adjudicantes recorrerem às atividades de 
compras centralizadas disponibilizadas por 
centrais de compras estabelecidas noutro 
Estado-Membro.

2. Os Estados-Membros também podem
prever a possibilidade de as autoridades 
adjudicantes recorrerem às atividades de 
compras centralizadas disponibilizadas por 
centrais de compras estabelecidas noutro 
Estado-Membro.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de permitir que as autoridades adjudicantes 
utilizem os serviços disponibilizados por centrais de compras estabelecidas noutro 
Estado-Membro, mas não devem ser obrigados a fazê-lo. Em alguns Estados-Membros, a 
opção prevista no artigo 35.º, n.º 2, da proposta da Comissão pode causar problemas ao 
nível da legislação nacional (por exemplo: pode não ser possível às autoridades adjudicantes 
ficarem sujeitas às disposições legais de outro Estado-Membro, em particular no que toca 
aos regulamentos que regem os procedimentos de recurso).

Alteração 869
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante cumpre as 
obrigações que lhe competem por força da 
presente Diretiva quando procede à 
adjudicação com recurso a atividades de 
compras centralizadas, na medida em que 
os procedimentos de adjudicação em causa 
e a sua execução sejam uma competência 
exclusiva da central de compras em todas 
as fases do procedimento, desde a 
publicação do anúncio de concurso até ao 
final da execução do contrato ou dos 
contratos daí decorrentes.

Uma autoridade adjudicante cumpre as 
obrigações que lhe competem por força da 
presente Diretiva quando procede à 
adjudicação com recurso a atividades de 
compras centralizadas, na medida em que 
os procedimentos de adjudicação em causa 
e a sua execução sejam da competência da 
central de compras em todas as fases do 
procedimento, desde a publicação do 
anúncio de concurso até ao final da 
execução do contrato ou dos contratos daí 
decorrentes.

Or. fr

Alteração 870
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º Suprimido
Atividades auxiliares de aquisição
Os prestadores de atividades auxiliares de 
aquisição são selecionados em 
conformidade com os procedimentos de 
adjudicação previstos na presente 
Diretiva.

Or. en

Alteração 871
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma ou várias autoridades adjudicantes 
podem acordar em executar conjuntamente 
determinadas aquisições.

1. Duas ou várias autoridades adjudicantes 
podem acordar em executar conjuntamente 
determinadas aquisições.

Or. en

Alteração 872
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando uma autoridade adjudicante 
realizar sozinha todas as etapas dos 
procedimentos de adjudicação em causa,
desde a publicação do anúncio de 
concurso até ao final da execução do 
contrato ou dos contratos daí decorrentes, 
essa autoridade adjudicante é 
integralmente responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente Diretiva.

Quando a realização integral de um 
procedimento de adjudicação é efetuada 
conjuntamente pelas autoridades 
adjudicantes em causa, essas autoridades 
são conjuntamente responsáveis pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente Diretiva. Considera-se que as 
autoridades adjudicantes realizam um 
procedimento de adjudicação 
conjuntamente quando uma autoridade 
adjudicante gere o procedimento tanto em 
seu nome como em nome das outras 
autoridades adjudicantes em causa. 

Or. en

Alteração 873
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, se os procedimentos de No entanto, se os procedimentos de 
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adjudicação e a execução dos contratos 
daí decorrentes forem assegurados por
várias autoridades adjudicantes 
participantes, cada uma delas continua a 
ser responsável pelo cumprimento das suas 
obrigações previstas na presente Diretiva 
em relação às etapas do procedimento sob 
a sua responsabilidade.

adjudicação não forem na íntegra 
assegurados conjuntamente pelas 
autoridades adjudicantes em causa, cada 
uma delas é responsável pelo cumprimento 
das suas obrigações previstas na presente 
Diretiva em relação às etapas do 
procedimento sob a sua responsabilidade.

Or. en

Alteração 874
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Iniciativas conjuntas de aquisição entre 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes
1. Sem prejuízo do artigo 11.º, as 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente os seus 
contratos públicos utilizando um dos 
meios descritos no presente artigo.
2. Várias autoridades adjudicantes podem 
contratar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras localizada noutro 
Estado-Membro. Nesse caso, o 
procedimento de adjudicação é conduzido 
de acordo com as disposições nacionais 
do Estado-Membro onde a central de 
compras está localizada.

3. Várias autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente um contrato 
público. Nesse caso, as autoridades 
adjudicantes participantes celebram um 
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acordo que determina:

(a) Quais serão as disposições nacionais 
aplicáveis ao procedimento de 
adjudicação;

(b) A organização interna do 
procedimento de adjudicação, 
nomeadamente a sua gestão, a partilha de 
responsabilidades, a distribuição das 
obras, fornecimentos ou serviços a 
adjudicar e a celebração dos contratos.

c) Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades adjudicantes podem escolher 
as disposições nacionais de qualquer 
Estado-Membro em que esteja situada pelo 
menos uma das autoridades adjudicantes.

4. Quando várias autoridades adjudicantes 
de Estados-Membros diferentes tiverem 
criado uma entidade jurídica comum, 
nomeadamente agrupamentos europeus de 
cooperação territorial ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou 
outras entidades instituídas ao abrigo do 
direito da União, as autoridades 
adjudicantes participantes devem definir, 
através de uma decisão do órgão 
competente da entidade jurídica conjunta, 
qual a regulamentação nacional em matéria 
de contratos públicos que será aplicável, de 
um dos seguintes Estados-Membros:

(c) Disposições nacionais do 
Estado-Membro onde a entidade jurídica 
conjunta tem a sua sede social; 

(d) Disposições nacionais do 
Estado-Membro onde a entidade jurídica 
conjunta desenvolve as suas atividades.

(e) O acordo pode ser válido por um 
período indeterminado, quando isso 
estiver estabelecido no ato constitutivo da 
entidade jurídica comum, ou pode estar 
limitado a um período específico, a 
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determinados tipos de contratos ou à 
adjudicação de um ou mais contratos em 
concreto.

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

a) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, 
aplicam-se as disposições nacionais do 
Estado-Membro dessa autoridade 
adjudicante;

b) Se o procedimento não for conduzido 
ou gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, e

i) respeitar a um contrato de empreitada 
de obras, as autoridades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que se realizarão a 
maior parte das obras;

ii) respeitar a um contrato de serviços ou 
de fornecimentos, as autoridades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro em que a 
maior parte dos serviços serão prestados 
ou a maior parte dos fornecimentos serão 
entregues;

c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com a alínea a) ou b), as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da autoridade adjudicante que irá suportar 
a maior parte dos custos.

6. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 
contratos público aplicável nos termos do 
n.º 4, aplicam-se as seguintes regras para 
determinar a legislação nacional que rege 
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os procedimentos de adjudicação 
conduzidos por entidades jurídicas comuns 
constituídas por várias autoridades 
adjudicantes de Estados-Membros 
diferentes:

(f) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde essa 
entidade jurídica comum tem a sua sede 
social;

(g) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por um membro da entidade 
jurídica em nome da dita entidade, 
aplicam-se as regras estabelecidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 5;
Se não for possível determinar a
legislação nacional aplicável nos termos 
das alíneas a) ou b) do n.º 5, as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
onde a entidade jurídica tem a sua sede 
social.
7. Uma ou várias autoridades 
adjudicantes podem adjudicar contratos 
individuais ao abrigo de um acordo-
quadro celebrado autónoma ou 
conjuntamente por uma autoridade 
adjudicante situada noutro 
Estado-Membro, desde que o acordo-
quadro inclua disposições específicas que 
permitam à ou às autoridades 
adjudicantes respetivas a adjudicação de 
contratos individuais.

8. As decisões em matéria de contratação 
pública transfronteiras estão sujeitas aos 
mecanismos de recurso ordinários 
previstos na legislação nacional aplicável.

9. A fim de garantir um funcionamento 
eficaz dos mecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as decisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 89/665/CEE do 
Conselho localizadas noutros 
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Estados-Membros sejam integralmente 
executadas na sua ordem jurídica 
nacional, caso essas decisões envolvam 
autoridades adjudicantes estabelecidas no 
seu território que participem no 
procedimento de contratação pública 
transfronteiras pertinente. 

Or. en

Alteração 875
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 38

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º Suprimido
Iniciativas conjuntas de aquisição entre 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes
1. Sem prejuízo do artigo 11.º, as 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente os seus 
contratos públicos utilizando um dos 
meios descritos no presente artigo.
2. Várias autoridades adjudicantes podem 
contratar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras localizada noutro 
Estado-Membro. Nesse caso, o 
procedimento de adjudicação é conduzido 
de acordo com as disposições nacionais 
do Estado-Membro onde a central de 
compras está localizada.

3. Várias autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente um contrato 
público. Nesse caso, as autoridades 
adjudicantes participantes celebram um 
acordo que determina:
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(h) Quais serão as disposições nacionais 
aplicáveis ao procedimento de 
adjudicação;

(i) A organização interna do 
procedimento de adjudicação, 
nomeadamente a sua gestão, a partilha de 
responsabilidades, a distribuição das 
obras, fornecimentos ou serviços a 
adjudicar e a celebração dos contratos.

c) Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades adjudicantes podem escolher 
as disposições nacionais de qualquer 
Estado-Membro em que esteja situada pelo 
menos uma das autoridades adjudicantes.

4. Quando várias autoridades adjudicantes 
de Estados-Membros diferentes tiverem 
criado uma entidade jurídica comum, 
nomeadamente agrupamentos europeus de 
cooperação territorial ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou 
outras entidades instituídas ao abrigo do 
direito da União, as autoridades 
adjudicantes participantes devem definir, 
através de uma decisão do órgão 
competente da entidade jurídica conjunta, 
qual a regulamentação nacional em matéria 
de contratos públicos que será aplicável, de 
um dos seguintes Estados-Membros:

(j) Disposições nacionais do 
Estado-Membro onde a entidade jurídica 
conjunta tem a sua sede social; 

(k) Disposições nacionais do 
Estado-Membro onde a entidade jurídica 
conjunta desenvolve as suas atividades.

(l) O acordo pode ser válido por um 
período indeterminado, quando isso 
estiver estabelecido no ato constitutivo da 
entidade jurídica comum, ou pode estar 
limitado a um período específico, a 
determinados tipos de contratos ou à 



PE492.859v01-00 70/177 AM\908712PT.doc

PT

adjudicação de um ou mais contratos em 
concreto.

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

a) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, 
aplicam-se as disposições nacionais do 
Estado-Membro dessa autoridade 
adjudicante;

b) Se o procedimento não for conduzido 
ou gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, e

i) respeitar a um contrato de empreitada 
de obras, as autoridades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que se realizarão a 
maior parte das obras;

ii) respeitar a um contrato de serviços ou 
de fornecimentos, as autoridades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro em que a 
maior parte dos serviços serão prestados 
ou a maior parte dos fornecimentos serão 
entregues;

c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com a alínea a) ou b), as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da autoridade adjudicante que irá suportar 
a maior parte dos custos.

6. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 
contratos público aplicável nos termos do 
n.º 4, aplicam-se as seguintes regras para 
determinar a legislação nacional que rege 
os procedimentos de adjudicação 
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conduzidos por entidades jurídicas comuns 
constituídas por várias autoridades 
adjudicantes de Estados-Membros 
diferentes:

(m) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde essa 
entidade jurídica comum tem a sua sede 
social;

(n) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por um membro da entidade 
jurídica em nome da dita entidade, 
aplicam-se as regras estabelecidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 5;
Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável nos termos 
das alíneas a) ou b) do n.º 5, as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
onde a entidade jurídica tem a sua sede 
social.
7. Uma ou várias autoridades 
adjudicantes podem adjudicar contratos 
individuais ao abrigo de um acordo-
quadro celebrado autónoma ou 
conjuntamente por uma autoridade 
adjudicante situada noutro 
Estado-Membro, desde que o acordo-
quadro inclua disposições específicas que 
permitam à ou às autoridades 
adjudicantes respetivas a adjudicação de 
contratos individuais.

8. As decisões em matéria de contratação 
pública transfronteiras estão sujeitas aos 
mecanismos de recurso ordinários 
previstos na legislação nacional aplicável.

9. A fim de garantir um funcionamento 
eficaz dos mecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as decisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 89/665/CEE do 
Conselho localizadas noutros 
Estados-Membros sejam integralmente 
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executadas na sua ordem jurídica 
nacional, caso essas decisões envolvam 
autoridades adjudicantes estabelecidas no 
seu território que participem no 
procedimento de contratação pública 
transfronteiras pertinente. 

Or. en

Alteração 876
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do artigo 11.º, as 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente os seus contratos 
públicos utilizando um dos meios descritos 
no presente artigo.

1. Sem prejuízo do artigo 11.º, os 
Estados-Membros podem estipular que as 
autoridades adjudicantes podem adjudicar
contratos públicos conjuntamente com 
autoridades adjudicantes de outros 
Estados-Membros se:
a) A adjudicação do contrato público for 
justificada pela natureza transfronteiriça 
do contrato,
ou;
b) O contrato público for cofinanciado 
pelas autoridades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros,
ou;
c) O contrato público for de natureza 
inovadora.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de decidir se a autoridade adjudicante pode 
adjudicar um contrato conjuntamente com autoridades adjudicantes de outros 
Estados-Membros. Além disso, devem existir condições concretas mediante as quais um 
contrato possa ser adjudicado conjuntamente com autoridades adjudicantes de outros 
Estados-Membros.
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Alteração 877
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Várias autoridades adjudicantes podem 
contratar empreitadas de obras, 
fornecimentos e/ou serviços recorrendo a 
uma central de compras localizada noutro 
Estado-Membro. Nesse caso, o 
procedimento de adjudicação é conduzido 
de acordo com as disposições nacionais 
do Estado-Membro onde a central de 
compras está localizada.

Suprimido

Or. en

Alteração 878
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Várias autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente um contrato 
público. Nesse caso, as autoridades 
adjudicantes participantes celebram um 
acordo que determina:

No caso referido no n.º 1, as autoridades 
adjudicantes participantes celebram um 
acordo que determina:

Or. en

Alteração 879
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades adjudicantes podem escolher 
as disposições nacionais de qualquer 
Estado-Membro em que esteja situada pelo 
menos uma das autoridades adjudicantes.

Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
autoridades adjudicantes devem escolher as 
disposições nacionais de qualquer 
Estado-Membro em que esteja situada pelo 
menos uma das autoridades adjudicantes.

Or. de

Justificação

A possibilidade de escolha da lei aplicável pelas partes deve estar associada à lógica da 
empreitada.

Alteração 880
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, 
aplicam-se as disposições nacionais do 
Estado-Membro dessa autoridade 
adjudicante;
b) Se o procedimento não for conduzido 
ou gerido por uma autoridade adjudicante 
participante em nome das restantes, e
i) respeitar a um contrato de empreitada 
de obras, as autoridades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que se realizarão a 
maior parte das obras;
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ii) respeitar a um contrato de serviços ou 
de fornecimentos, as autoridades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro em que a 
maior parte dos serviços serão prestados 
ou a maior parte dos fornecimentos serão 
entregues;
c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com a alínea a) ou b), as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da autoridade adjudicante que irá 
suportar a maior parte dos custos.

Or. en

Justificação

É suficiente que as autoridades adjudicantes concordem quanto às regras nacionais de 
adjudicação aplicáveis. O n.º 5 não é necessário. Eliminar o presente número irá simplificar 
o artigo.

Alteração 881
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com a alínea a) ou b), as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da autoridade adjudicante que irá 
suportar a maior parte dos custos.

Suprimido

Or. en

Alteração 882
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Várias autoridades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros podem 
contratar obras, fornecimentos e/ou 
serviços recorrendo a uma central de 
compras localizada noutro 
Estado-Membro, se esses 
Estados-Membros previrem a 
possibilidade mencionada no artigo 35.º, 
n.º 2, e cumprirem todas as condições 
mencionadas no n.º 1. Nesse caso, as 
partes podem celebrar um acordo que 
determine quais as disposições nacionais 
aplicáveis ao procedimento de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 883
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 
contratos público aplicável nos termos do 
n.º 4, aplicam-se as seguintes regras para 
determinar a legislação nacional que rege 
os procedimentos de adjudicação 
conduzidos por entidades jurídicas 
comuns constituídas por várias 
autoridades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes:

Suprimido

a) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde essa 
entidade jurídica comum tem a sua sede 
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social;
b) Se o procedimento for conduzido ou 
gerido por um membro da entidade 
jurídica em nome da dita entidade, 
aplicam-se as regras estabelecidas nas 
alíneas a) e b) do n.º 5;
c) Se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável nos termos 
das alíneas a) ou b) do n.º 5, as 
autoridades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
onde a entidade jurídica tem a sua sede 
social.

Or. en

Justificação

É suficiente que as autoridades adjudicantes concordem quanto às regras nacionais de 
adjudicação aplicáveis. O n.º 6 não é necessário. Eliminar o presente número irá simplificar 
o artigo.

Alteração 884
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma ou várias autoridades adjudicantes 
podem adjudicar contratos individuais ao 
abrigo de um acordo-quadro celebrado 
autónoma ou conjuntamente por uma 
autoridade adjudicante situada noutro 
Estado-Membro, desde que o acordo-
quadro inclua disposições específicas que 
permitam à ou às autoridades adjudicantes 
respetivas a adjudicação de contratos 
individuais.

7. Os Estados-Membros podem estipular 
que uma ou várias autoridades 
adjudicantes podem adjudicar contratos 
individuais ao abrigo de um acordo-quadro 
celebrado autónoma ou conjuntamente por 
uma autoridade adjudicante situada noutro 
Estado-Membro, desde que o acordo-
quadro inclua disposições específicas que 
permitam à ou às autoridades adjudicantes 
respetivas a adjudicação de contratos 
individuais.

Or. en
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Alteração 885
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de garantir um funcionamento 
eficaz dos mecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as decisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 89/665/CEE33 do 
Conselho localizadas noutros 
Estados-Membros sejam integralmente 
executadas na sua ordem jurídica 
nacional, caso essas decisões envolvam 
autoridades adjudicantes estabelecidas no 
seu território que participem no 
procedimento de contratação pública 
transfronteiras pertinente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma disposição como esta pode causar problemas na prática.  Não é clara a forma como os 
Estados-Membros devem assegurar que as decisões das instâncias de recurso (que não são 
necessariamente de natureza judicial), estabelecidas noutros Estados-Membros, sejam 
totalmente executadas na respetiva ordem jurídica nacional.

Alteração 886
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º -1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. Antes da abertura de procedimentos de 
adjudicação, os Estados-Membros, 
juntamente com as autoridades 
adjudicantes e os líderes políticos de todos 
os níveis relevantes, devem definir uma 
estratégia de adjudicação, em todos os 
níveis relevantes – nacional, regional e 
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local – que cumpra as prioridades da 
presente diretiva. As autoridades públicas 
devem assegurar que a estratégia é 
seguida e implementada, em linha com as 
prioridades da presente diretiva. As 
estratégias devem assegurar que, no 
mínimo, sejam cumpridos os seguintes 
princípios:
a) As autoridades adjudicantes, 
juntamente com os líderes políticos ao 
nível nacional, regional e local, devem ser 
os principais intervenientes na definição 
dos princípios das estratégias de 
adjudicação;
b) Antes do início de um procedimento de 
adjudicação, devem ser realizadas 
audiências e consultas públicas com os 
utilizadores finais dos produtos e serviços. 
Os pontos de vista dos utilizadores finais 
devem ser documentados e tidos em conta 
aquando da execução do processo de 
adjudicação;
c) A estratégia de adjudicação deve ser 
uma ferramenta política e um documento 
vinculativo aquando da implementação e 
execução dos processos de adjudicação. 
As prioridades e objetivos de qualquer 
processo de adjudicação não podem 
diferir da estratégia.

Or. en

Alteração 887
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes da abertura de um procedimento 
de adjudicação, as autoridades adjudicantes 
podem realizar consultas preliminares ao 
mercado, a fim de avaliar a respetiva 
estrutura, capacidade técnica e capacidade 

1. Antes da abertura de um procedimento 
de adjudicação, as autoridades adjudicantes 
podem realizar consultas preliminares ao 
mercado, a fim de avaliar a respetiva 
estrutura, capacidade técnica e capacidade 
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quantitativa, bem como para informar os 
operadores económicos dos seus planos de 
adjudicação e respetivos requisitos.

quantitativa, e/ou para informar os 
operadores económicos dos seus planos de 
adjudicação e respetivos requisitos.

Or. en

Alteração 888
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes da abertura de um procedimento de 
adjudicação, as autoridades adjudicantes 
podem realizar consultas preliminares ao 
mercado, a fim de avaliar a respetiva 
estrutura, capacidade técnica e capacidade 
quantitativa, bem como para informar os 
operadores económicos dos seus planos de 
adjudicação e respetivos requisitos.

Antes do lançamento de um procedimento 
de adjudicação, as autoridades adjudicantes 
podem realizar prospeções de mercado, a 
fim de avaliar a respetiva estrutura, 
capacidade técnica e capacidade 
quantitativa ou para informar os 
operadores económicos dos seus planos de 
adjudicação e respetivos requisitos.

Or. de

Justificação

Esclarecimento linguístico de que o início processual de um procedimento de adjudicação 
representa a delimitação temporal e não uma decisão interna das autoridades adjudicantes. 
«Consultas preliminares ao mercado» deve ser substituído por «prospeções de mercado», 
pois a palavra «consultas» poderia limitar as prospeções de mercado às com «caráter de 
diálogo». No entanto, também deverão ser possíveis, por exemplo, simples questionários para 
averiguar se um determinado serviço já existe no mercado.

Alteração 889
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, as autoridades Para este efeito, as autoridades 
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adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado, na condição de 
que esses pareceres não tenham por efeito 
impedir a concorrência e resultem em 
qualquer violação dos princípios da não-
discriminação e da transparência.

adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado.

Or. en

Justificação

Redundante.

Alteração 890
Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, as autoridades 
adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado, na condição de 
que esses pareceres não tenham por efeito 
impedir a concorrência e resultem em 
qualquer violação dos princípios da não-
discriminação e da transparência.

Para este efeito, as autoridades 
adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado.

Or. de

Justificação

A segunda metade da frase deve ser suprimida, pois poderá dar origem a problemas de 
aplicação na prática. Os critérios para uma consequência desfavorável para a concorrência 
de um conselho são praticamente intangíveis. Também não está claro qual é o momento de 
avaliação (perspetiva ex ante ou ex post ) decisivo para as autoridades adjudicantes. Além 
disso, as autoridades públicas estão sujeitas, de qualquer modo, à obrigação geral de 
não-discriminação e transparência.
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Alteração 891
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para este efeito, as autoridades 
adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado, na condição de 
que esses pareceres não tenham por efeito 
impedir a concorrência e resultem em 
qualquer violação dos princípios da não-
discriminação e da transparência.

Para este efeito, as autoridades 
adjudicantes podem solicitar ou aceitar 
pareceres de estruturas de apoio 
administrativo, de terceiros ou de 
participantes no mercado, na condição de 
que esses pareceres não tenham por efeito 
impedir a concorrência e resultem em 
qualquer violação dos princípios da não-
discriminação e da transparência e de que a 
entidade consultada seja impedida de 
participar no procedimento de 
adjudicação.

Or. pt

Alteração 892
Frank Engel, Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. .

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. 

Às autoridades adjudicantes solicita-se 
que:  
i) clarifiquem no seu convite à 
participação numa consulta quais as 
informações que serão consideradas 
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relevantes e que, dessa forma, poderão ser 
partilhadas com todos os potenciais 
proponentes, ou
ii) estabeleçam pormenorizadamente os 
direitos e os procedimentos à disposição 
dos participantes nas consultas que lhes 
permitem proteger informações 
confidenciais.

O candidato ou proponente em causa só 
deve ser excluído do processo se não 
existirem outras formas de garantir o 
cumprimento do dever de observância do 
princípio da igualdade de tratamento.

O candidato ou proponente em causa só 
deve ser excluído do procedimento se não 
existirem outras formas de garantir o 
cumprimento do dever de observância do 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Justificação

Although the measures proposed by the Commission in Article 39(2) provide a necessary 
balance between the possibility for procurers to conduct market consultations and the 
assurance for bidders that participation will not lead to exclusion provided that the 
established provisions are respected, there is a potential practical difficulty in identifying and 
agreeing with contracting authorities in each case what constitutes “relevant information” to 
be shared in a preliminary market consultation and what should be kept confidential. 
Allowing contracting authorities to clearly set out either information that could become 
relevant for sharing or procedures to protect confidential information will bring more clarity 
to the different parties and safeguard the interests of economic operators.

Alteração 893
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. O candidato ou proponente em 

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

proponente em causa só deve ser excluído 
do procedimento se não existirem outras 
formas de garantir o cumprimento do dever 
de observância do princípio da igualdade 
de tratamento.

Or. fr

Justificação

Os proponentes só devem receber informações transmitidas pela autoridade adjudicante no 
âmbito do procedimento de consulta prévio à adjudicação, e não informações «trocadas» que 
poderão conter elementos da proposta, o que levaria à discriminação dos proponentes 
participantes no procedimento de consulta prévio à adjudicação.

Alteração 894
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação, assim como a fixação de 
prazos adequados para a receção de 
propostas. As autoridades adjudicantes 
devem (i) clarificar no seu convite à 
participação numa consulta quais as 
informações que serão consideradas 
relevantes e que, dessa forma, poderão ser 
partilhadas com todos os potenciais 
proponentes ou (ii) determinar 
pormenorizadamente os direitos e os 
procedimentos à disposição dos 
participantes nas consultas que lhes 
permitem proteger informações 
confidenciais. O candidato ou proponente 
em causa só deve ser excluído do 
procedimento se não existirem outras 
formas de garantir o cumprimento do dever 
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de observância do princípio da igualdade 
de tratamento.

Or. en

Justificação

Existe uma potencial dificuldade de ordem prática no que toca a identificar e chegar a 
acordo com as autoridades adjudicantes sobre o que em cada caso constitui «informação 
relevante» a ser partilhada numa consulta preliminar ao mercado e o que deve ser mantido 
confidencial. Permitir que as autoridades adjudicantes determinem claramente as 
informações que pode ser relevante partilhar ou os procedimentos para proteger informações 
confidenciais irá trazer mais clareza às diferentes partes envolvidas e salvaguardar os 
interesses dos operadores económicos.

Alteração 895
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

As especificações técnicas definidas devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso. As especificações definem as 
características exigidas para as obras, 
serviços ou fornecimentos e têm de estar 
relacionadas com o objeto do contrato.

Or. en

Alteração 896
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características 

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

exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos, a fim de alcançar os 
objetivos de utilização, sustentabilidade e 
bem-estar animal da autoridade 
adjudicante.

Or. en

Alteração 897
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem a funcionalidade 
que as obras, serviços ou fornecimentos 
devem proporcionar.

Or. en

Alteração 898
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 2 – alíneas a) e b) (novas)

Texto da Comissão Alteração

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

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22. Como especificações técnicas 
devem também ser considerados:
a) os critérios sociais, tais como o respeito 
por condições de trabalho decentes, a 
regulamentação em matéria de saúde e 
segurança, as negociações coletivas, o 
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equilíbrio de géneros (por exemplo, a 
igualdade salarial e o equilíbrio entre a 
vida profissional e a vida privada), a 
inclusão social, incluindo oportunidades 
de emprego para trabalhadores com 
deficiência, desfavorecidos ou membros 
de grupos vulneráveis (tais como 
desempregados de longa duração, os
Roma, migrantes, ou trabalhadores mais 
jovens e mais velhos), o acesso à 
formação profissional, o envolvimento e a 
consulta dos utilizadores, a acessibilidade, 
os direitos humanos e o comércio ético;
b) a organização, a qualidade e a 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato para contratos de serviços e 
contratos relacionados com projetos de 
obras.

Or. de

Alteração 899
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida.

Or. en

Alteração 900
Marc Tarabella

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

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

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, bem como ao procedimento 
de produção socialmente sustentável, 
conforme refere o artigo 2.º, n.ºs 22, 22-A 
e 22-B.

Or. fr

Alteração 901
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, incluindo processos de 
produção socialmente sustentáveis e 
sensíveis ao bem-estar animal, conforme 
refere o artigo 2.º, n.º 22.

Or. en

Alteração 902
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 

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

ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato e proporcionais 
ao valor e objetivos do contrato.

Or. en

Justificação

Não se pode exigir aos candidatos que provem algo a que não têm qualquer acesso, 
competência ou responsabiliade ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Por estas 
razões, as especificações técnicas devem permanecer estritamente ligadas ao objeto do 
contrato e os requisitos devem ser proporcionais ao valor e aos objetivos do contrato.

Alteração 903
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

As obrigações relativas às condições 
sociais e laborais, tais como a saúde e 
segurança no trabalho, à segurança 
social e às condições de trabalho, 
conforme estabelecido pela UE e pelas 
leis e regulamentações nacionais, bem 
como disposições administrativas, por 
sentenças arbitrais, acordos e contratos 
coletivos, e pelas disposições do direito 
laboral internacional, constantes do 
anexo XI e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados, são estabelecidas pelas 
autoridades adjudicantes nas 
especificações técnicas, como parte dos 
requisitos absolutos para a adjudicação de 
uma empreitada.

Or. de
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Alteração 904
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 905
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

The United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities came into force in 
the European Union in January 2011. Article 4 (d) of the Convention specifies that State 
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Parties should refrain from engaging in any act or practice that is inconsistent with the 
Convention and ensure that public authorities and institutions act in conformity with the 
Convention. Articles 4, 9, and articles 19 to 30 of the Convention are very clear about general 
and specific obligations regarding equal access for disabled people and set out obligations of 
parties in relation to accessibility. There are no exceptions to these principles in the 
Convention.

Alteração 906
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As especificações técnicas podem também
incluir, conforme necessário, requisitos 
relativamente a:
a) Desempenho, incluindo níveis de 
desempenho ambiental e climático e 
desempenho em termos de impacto social;
b) Características do ciclo de vida;
c) Organização, qualificações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão;
d) Segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos relativos a garantia da 
qualidade, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções para o 
utilizador;
e) As regras relativas à conceção e 
previsão de custos, ensaio, inspeção e 
receção de obras, bem como aos métodos 
ou técnicas de construção e todas as 
outras condições de caráter técnico que a 
autoridade adjudicante possa exigir, por 
meio de regulamentação geral ou 
específica, relativamente às obras 
concluídas e aos materiais ou elementos 
integrantes dessas obras.
f) Promoção de bens e serviços inovadores 
propondo soluções para problemas, em 
vez de bens e serviços especificamente 
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definidos;

Or. en

Alteração 907
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para todos os concursos, as especificações 
técnicas devem ser definidas de modo a 
assegurar que os produtos, serviços e 
obras sujeitos ao contrato cumprem os 
requisitos da lei da proteção de dados na 
altura da conceção do processamento de 
dados pessoais (proteção de dados na 
conceção).

Or. en

Alteração 908
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que existam normas de 
acessibilidade obrigatórias adotadas através 
de um ato legislativo da União, as 
especificações técnicas devem, no que 
respeita aos critérios de acessibilidade, ser 
definidas por referência a essas normas.

Sempre que existam normas de 
acessibilidade obrigatórias adotadas através 
de um ato legislativo da União, as 
especificações técnicas devem, no que 
respeita aos critérios de acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou de conceção 
para todos os utilizadores, ser definidas 
por referência a essas normas.

Or. en
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Alteração 909
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que existam normas de 
acessibilidade obrigatórias adotadas através 
de um ato legislativo da União, as 
especificações técnicas devem, no que 
respeita aos critérios de acessibilidade, ser 
definidas por referência a essas normas.

Sempre que existam normas de 
acessibilidade, ambientais ou sociais
obrigatórias adotadas através de um ato 
legislativo da União, as especificações 
técnicas devem, no que respeita aos 
critérios de acessibilidade, ambientais ou 
sociais, ser definidas por referência a essas 
normas.

Or. en

Alteração 910
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

1. As especificações técnicas também 
podem incluir requisitos relativos a:
a) Condições de emprego, organização, 
qualificações e experiência do pessoal 
afeto à execução do contrato em questão;

Or. en

Alteração 911
Sirpa Pietikäinen,

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As especificações técnicas devem 2. As especificações técnicas devem 
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garantir o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
adjudicação em condições de igualdade e 
não devem criar obstáculos injustificados à 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência.

garantir o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
adjudicação em condições de igualdade e 
não devem criar obstáculos injustificados à 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência. As especificações técnicas 
devem ser elaboradas de modo a 
assegurar que a seleção no concurso ou 
em qualquer procedimento de 
adjudicação não dependerá 
exclusivamente, ou em grande parte, da 
concorrência no que respeita à segurança 
do emprego ou às condições de trabalho.

Or. fi

Alteração 912
Mitro Repo,

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As especificações técnicas devem 
garantir o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
adjudicação em condições de igualdade e 
não devem criar obstáculos injustificados à 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência.

2. As especificações técnicas devem 
garantir o acesso dos operadores 
económicos ao procedimento de 
adjudicação em condições de igualdade e 
não devem criar obstáculos injustificados à 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência.

As especificações técnicas devem 
assegurar que o concurso público não se 
baseia exclusivamente numa 
concorrência que envolva as condições de 
trabalho mais precárias ou a redução dos 
postos de trabalho da mão-de-obra. 

Or. fi

Alteração 913
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais e sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

Or. en

Alteração 914
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais e sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação; incluindo, nos 
termos do n.º 1, os requisitos relacionados 
com as características do ciclo de vida de 
um produto, uma obra ou da prestação de 
um serviço, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22-A (novo);

Or. de

Alteração 915
Sirpa Pietikäinen



PE492.859v01-00 96/177 AM\908712PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características sociais, ambientais e 
relativas ao bem-estar animal, desde que 
os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

Or. en

Alteração 916
Toine Manders,

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

(a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração. O desempenho e os 
requisitos funcionais deverão ser 
formulados de maneira a que todos os 
proponentes que satisfaçam requisitos 
equivalentes ou comparáveis tenham 
acesso ao concurso. Quando a autoridade 
adjudicante rejeitar um proponente pelo 
facto de considerar que não satisfaz 
requisitos equivalentes ou comparáveis, 
deverá apresentar ao mesmo as razões 
fundamentadas da exclusão.

Or. nl
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Alteração 917
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 918
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, e 
sem discriminação no que toca ao método 
de desenvolvimento, a normas nacionais 
que transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
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existam — a normas nacionais, a 
homologações técnicas nacionais ou a 
especificações técnicas nacionais em 
matéria de conceção, cálculo e execução 
das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 
e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

Or. en

Alteração 919
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, e 
sem discriminação no que toca ao método 
de desenvolvimento, a normas nacionais 
que transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 
e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

Or. en

Justificação

As especificações técnicas devem ser não discriminatórias e neutras em termos de tecnologia.  
Estes princípios fundamentais devem ser aplicáveis de modo idêntico à utilização de normas 
e especificações no concurso.  Especificações não discriminatórias e neutras em termos de 
tecnologia fazem com que os operadores económicos compitam para produzir as melhores 
soluções, o que fomenta a inovação e o crescimento económico. A neutralidade em termos de 
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tecnologia assegura que as autoridades podem fazer escolhas a partir de um leque mais vasto 
de produtos e serviços, promovendo a melhor relação custo-benefício.

Alteração 920
Mitro Repo,

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Os critérios de qualidade passíveis 
de serem considerados equivalentes às 
normas, bem como qualquer outro 
sistema técnico de referência devem 
igualmente incluir as convenções 
coletivas de trabalho aplicáveis no país, 
na região e no setor do concurso em 
causa.

Or. fi

Alteração 921
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE492.859v01-00 100/177 AM\908712PT.doc

PT

Essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en

Alteração 922
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 923
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 

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

podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, ao 
desenvolvimento, modelo de negócio ou 
método, a marcas comerciais, patentes, 
tipos, origens ou modos de produção ou 
locais de produção determinados, uma vez 
que referência a tal teria por efeito 
favorecer ou eliminar determinados 
operadores económicos ou determinados 
produtos. Tal referência será autorizada, a 
título excecional, no caso de não ser 
possível uma descrição suficientemente 
precisa e inteligível do objeto do contrato 
nos termos do n.º 3. Essa referência deve 
ser sistematicamente acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en

Justificação

Para promover a inovação e o crescimento económico, é essencial que todos os proponentes 
compitam em pé de igualdade.  A discriminação, incluindo a nível tecnológico ou de 
localização de produção, só deve ser permitida em circunstâncias muito excecionais. 
Quaisquer preferências, seja por determinadas tecnologias, modelos de negócio, vendedores 
ou origens de produtos, asfixiam a inovação e a concorrência, resultando daí que os 
organismos públicos não conseguem selecionar as soluções que melhor satisfazem as 
necessidades de um dado concurso.

Alteração 924
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não
podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, a marcas 
comerciais, patentes, tipos, origens ou 
modos de produção determinados que 
tenha por efeito favorecer ou eliminar 

4. Numa base excecional, e só quando o 
objeto do contrato o justifique, as 
especificações técnicas podem fazer 
referência a um determinado fabricante ou 
proveniência, a um procedimento 
específico, tipos, origens ou modos de 
produção determinados. Tal referência será 
acompanhada da menção «ou equivalente».
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determinados operadores económicos ou 
determinados produtos. Tal referência será 
autorizada, a título excecional, no caso de 
não ser possível uma descrição 
suficientemente precisa e inteligível do 
objeto do contrato nos termos do n.º 3.
Essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en

Alteração 925
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 
podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, a marcas 
comerciais, patentes, tipos, origens ou 
modos de produção determinados que 
tenha por efeito favorecer ou eliminar 
determinados operadores económicos ou 
determinados produtos.

Tal referência será autorizada, a título 
excecional:
a) No caso de não ser possível uma 
descrição suficientemente precisa e 
inteligível do objeto do contrato nos termos 
do n.º 3. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou 
equivalente»;
b) Quando o contrato o justificar e a 
referência incidir sobre a localização 
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geográfica no território da União 
Europeia da produção ou do 
procedimento.

Or. fr

Justificação

Deve ser permitido fazer referência à localização geográfica no território da União Europeia 
da produção ou do procedimento quando o contrato o justifique.

Alteração 926
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as autoridades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade de remeter para 
as especificações a que se refere o n.º 3, 
alínea b), não podem excluir uma proposta 
com o fundamento de que as obras, 
fornecimentos e serviços dela constantes 
não estão em conformidade com as suas 
especificações técnicas de referência, se o 
proponente demonstrar na sua proposta por 
qualquer meio adequado, nomeadamente 
os meios de prova referidos no artigo 42.º, 
que as soluções que propõe satisfazem de 
modo equivalente os requisitos definidos 
nas especificações técnicas.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Para limitar o ónus das autoridades adjudicantes e de modo a não discriminar os 
proponentes que investem tempo e dinheiro em certificados ou relatórios de ensaio, o ónus de 
apresentar equivalência deve recair no proponente que alega a equivalência.

Alteração 927
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as autoridades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade, prevista no 
n.º 3, alínea a), de formular especificações 
técnicas em termos de desempenho ou de
requisitos funcionais, não devem excluir 
uma proposta de obras, fornecimentos ou 
serviços que esteja em conformidade com 
uma norma nacional que transponha uma 
norma europeia, uma homologação técnica 
europeia, uma especificação técnica 
comum, uma norma internacional ou um 
sistema técnico de referência estabelecido 
por um organismo de normalização 
europeu, quando essas especificações 
corresponderem aos critérios de 
desempenho ou cumprirem os requisitos 
funcionais impostos.

Sempre que as autoridades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade, prevista no 
n.º 3, alínea a), de formular especificações 
técnicas com base no desempenho ou nos
requisitos funcionais, não devem excluir 
uma proposta de obras, fornecimentos ou 
serviços que esteja em conformidade com 
uma norma nacional que transponha uma 
norma europeia, uma homologação técnica 
europeia, uma especificação técnica 
comum, uma norma internacional ou um 
sistema técnico de referência estabelecido 
por um organismo de normalização 
europeu, quando essas especificações 
corresponderem aos critérios de 
desempenho ou cumprirem os requisitos 
funcionais impostos.

Or. en

Alteração 928
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O proponente pode demonstrar na sua 
proposta, por qualquer meio adequado, 
incluindo os meios referidos no artigo 42.º, 
que a obra, fornecimento ou serviço em 
conformidade com a norma em questão 
corresponde ao desempenho exigido ou 
cumpre os requisitos funcionais da 
autoridade adjudicante.

O proponente pode demonstrar na sua 
proposta, por meio adequado, incluindo os 
meios referidos no artigo 42.º, que a obra, 
fornecimento ou serviço em conformidade 
com a norma em questão corresponde ao 
desempenho exigido ou cumpre os 
requisitos funcionais da autoridade 
adjudicante.

Or. en
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Alteração 929
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem ser 
capazes de controlar e acompanhar o 
cumprimento dos requisitos, tanto durante 
o processo de apresentação de propostas 
como durante a execução do contrato.

Or. en

Alteração 930
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Quando as autoridades adjudicantes 
impuserem nas especificações técnicas, 
nos critérios de adjudicação ou nas 
cláusulas de execução do contrato 
requisitos ou critérios ambientais, sociais 
ou de outra natureza, podem exigir um 
rótulo específico como forma de provar 
que essas obras, serviços ou fornecimentos 
correspondem a esses requisitos ou 
critérios, desde que estejam preenchidas 
todas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 931
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 932
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 933
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 934
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Os requisitos a cumprir para obter o 
rótulo dizem exclusivamente respeito a 
critérios associados ao objeto do contrato e 
que são apropriados para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

Or. en

Alteração 935
Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem 
exclusivamente respeito a características 

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

fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

Or. fr

Alteração 936
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 937
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

Ao limitar os requisitos às características relacionadas com o objeto do contrato, deixa de 
haver espaço para rótulos referentes, por exemplo, às condições de trabalho.

Alteração 938
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 939
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os requisitos relativos ao rótulo a 
cumprir de modo a obter o rótulo 
baseiam-se em critérios objetivamente 
verificáveis e não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 940
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os requisitos relativos ao rótulo, ao 
certificado ou a outro sistema de garantia
foram elaborados com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

Or. en

Alteração 941
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os requisitos relativos ao rótulo, ao 
certificado ou a outro sistema de garantia
foram elaborados com base em informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;

Or. en

Alteração 942
Toine Manders,

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. nl
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Alteração 943
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
todas as partes interessadas relevantes, 
nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, sindicatos, distribuidores e 
organizações ambientais e sociais, têm um 
papel primordial. Os organismos 
governamentais podem participar mas 
não obrigatoriamente;

Or. en

Alteração 944
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 945
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 946
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 947
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 

c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 



AM\908712PT.doc 113/177 PE492.859v01-00

PT

podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, sindicatos, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais;

Or. en

Alteração 948
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 949
Ádám Kósa

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) Os rótulos são criados através de um 
procedimento aberto e transparente em que 
podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, consumidores, 
fabricantes, distribuidores e organizações 
ambientais, bem como organizações de 
pessoas com deficiência;
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Or. en

Alteração 950
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Os rótulos, os certificados e os outros 
sistemas de garantia estão acessíveis a 
todas as partes interessadas;

Or. en

Alteração 951
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) Os rótulos, os certificados e os outros 
sistemas de garantia estão acessíveis a 
todas as partes interessadas;

Or. en

Alteração 952
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Os requisitos a cumprir de modo a 
obter o rótulo são definidos por um terceiro 
independente do operador económico que 
solicita o mesmo.
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Or. en

Alteração 953
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) A verificação do cumprimento e a 
atribuição do rótulo, certificado ou outro 
sistema de garantia são definidas por um 
terceiro independente do operador 
económico que solicita o rótulo, o 
certificado ou outro sistema de garantia 
em questão.

Or. en

Alteração 954
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) Os critérios do rótulo, certificado ou 
outro sistema de garantia são definidos 
por um terceiro independente do operador 
económico que solicita o rótulo, o 
certificado ou outro sistema de garantia 
em questão.

Or. en

Alteração 955
Sari Essayah

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

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

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

Or. en

Alteração 956
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

e-A) O rótulo, certificado ou outro sistema 
de garantia deve proporcionar e assegurar 
o mais alto nível de responsabilização e 
qualidade relacionado com o objeto do 
contrato para evitar qualquer utilização 
indevida do sistema de rotulagem.

Or. en

Alteração 957
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes que exijam 
um determinado rótulo devem aceitar 
todos os rótulos equivalentes que 
contemplem os mesmos requisitos que o 
rótulo específico indicado pelas
autoridades adjudicantes. Em relação aos 
produtos que não ostentem esse rótulo, ou 
as autoridades adjudicantes devem aceitar 

Em relação aos produtos que não 
ostentem esse rótulo, as autoridades 
adjudicantes podem aceitar também a 
documentação técnica do fabricante ou 
outros meios de prova adequados. Em 
relação aos produtos que não ostentem esse 
rótulo, ou as autoridades adjudicantes 
podem aceitar também a documentação 
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também a documentação técnica do 
fabricante ou outros meios de prova 
adequados.

técnica do fabricante ou outros meios de 
prova adequados, mas apenas de 
operadores económicos que não tenham 
acesso ao referido certificado ou que não 
tenham possibilidade de o obter no prazo 
relevante.

Or. en

Alteração 958
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 959
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes. 
Em relação aos produtos que não 

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

outros meios de prova adequados, tais 
como requisitos, o que pode incluir a 
documentação técnica do fabricante em 
que o operador económico em causa não 
tenha acesso ao rótulo ou não tenha 
possibilidade de o obter no prazo 
relevante, desde que a falta de acesso não 
seja imputável ao operador económico em 
causa. Contudo, de modo a não 
discriminar os proponentes que investem 
tempo e dinheiro em certificados e 
relatórios de ensaio, o ónus de demonstrar 
a equivalência deve recair no proponente 
que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 960
Frank Engel, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 961
Vicente Miguel Garcés Ramón
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes. 
Em relação aos produtos que não ostentem 
esse rótulo, as autoridades adjudicantes 
devem aceitar também a documentação 
técnica do fabricante ou outros meios de 
prova adequados. É dada prioridade aos 
rótulos, documentações técnicas ou outros 
meios de prova cujo processo de 
desenvolvimento, certificação ou 
verificação tenha envolvido organismos 
governamentais ou organizações 
ambientais ou sociais.

Or. es

Alteração 962
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 963
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes que exijam um 
determinado rótulo devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que contemplem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas autoridades adjudicantes.

Or. en

Alteração 964
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

Ao exigir um rótulo específico no âmbito 
de um procedimento de adjudicação, a 
autoridade adjudicante não deve com isso 
discriminar os proponentes.

Or. fr

Justificação

O recurso a rótulos na definição dos critérios de adjudicação e a sua aplicação não deve dar 
azo a práticas discriminatórias com o intuito de privilegiar determinados proponentes em 
detrimento de outros.
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Alteração 965
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 966
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 967
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 968
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem exigir 
aos operadores económicos a apresentação 
de um relatório de ensaio de um organismo 
aprovado ou um certificado emitido por um 
organismo aprovado como meio de prova 
da conformidade com as especificações 
técnicas.

As autoridades adjudicantes podem exigir 
aos operadores económicos a apresentação 
de um relatório de ensaio de um organismo 
aprovado ou um certificado emitido por um 
organismo aprovado como meio de prova 
da conformidade com os requisitos ou 
critérios definidos nas especificações 
técnicas, nos critérios de adjudicação ou 
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nas cláusulas de execução do contrato.

Or. en

Alteração 969
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Quando as autoridades adjudicantes 
exigirem a apresentação de certificados 
emitidos por organismos reconhecidos 
que atestem a conformidade com uma 
determinada especificação técnica, devem 
também aceitar os certificados de outros 
organismos reconhecidos equivalentes.

Quando as autoridades adjudicantes 
exigirem a apresentação de certificados 
emitidos por um organismo de avaliação 
da conformidade específico, devem 
também aceitar os certificados de outros 
organismos reconhecidos equivalentes.

Or. en

Alteração 970
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do 
fabricante, caso o operador económico em 
causa não tenha acesso aos certificados 
ou aos relatórios de ensaio referidos no 
n.º 1, nem qualquer possibilidade de os 
obter dentro dos prazos estabelecidos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 971
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos, desde que a falta 
de acesso não seja imputável ao operador 
económico em causa. Contudo, para 
limitar o ónus das autoridades 
adjudicantes e de modo a não discriminar 
os proponentes que investem tempo e 
dinheiro em certificados ou relatórios de 
ensaio, o ónus de apresentar equivalência 
deve recair no proponente que alega a 
equivalência.

Or. en

Alteração 972
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados e equivalentes, além dos 
enunciados no n.º 1, como documentação 
técnica do fabricante, caso o operador 
económico em causa não tenha acesso aos 
certificados ou aos relatórios de ensaio 
referidos no n.º 1, nem qualquer 
possibilidade de os obter dentro dos prazos 
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estabelecidos.

Or. en

Alteração 973
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos. Os meios 
supracitados de prova devem ser apoiados 
por informações científicas, verificáveis e 
não discriminatórias.

Or. 

Alteração 974
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição
dos outros Estados-Membros quaisquer 
informações relacionadas com as provas e 
documentos apresentados em 
conformidade com o artigo 40, n.º 6, com o 
artigo 41.º e com os n.ºs 1, 2 e 3 do 
presente artigo para comprovar a 
conformidade com os requisitos técnicos. 

4. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros quaisquer 
informações relacionadas com as provas e 
documentos apresentados em 
conformidade com o artigo 40.º, n.º 6, com 
o artigo 41.º e com os n.ºs 1, 2 e 3 do 
presente artigo. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
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As autoridades competentes do Estado-
Membro de estabelecimento comunicam 
essas informações nos termos do 
artigo 88.º.

estabelecimento do operador económico 
comunicarão essas informações nos termos 
do artigo 88.º.

Or. en

Alteração 975
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades adjudicantes devem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes desde que estejam relacionadas 
com o objeto do contrato. Caso não 
autorizem as variantes, devem precisar 
isso no anúncio de concurso ou, caso seja 
utilizado um anúncio de pré-informação 
como meio de abertura de concurso, no 
convite à confirmação de interesse, se as 
variantes são ou não autorizadas. Na falta 
de tal indicação, as variantes não serão 
rejeitadas.

Or. en

Alteração 976
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem 
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 

1. Os proponentes podem apresentar 
variantes com uma proposta de base.
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confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. Na falta de tal 
indicação, as variantes não serão 
autorizadas.

Or. fr

Alteração 977
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

1. Uma variante é um modo alternativo de 
conceção, execução ou financiamento do 
contrato.

Or. fr

Alteração 978
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 979
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 980
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 981
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 982
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 983
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 984
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As variantes podem ser autorizadas na 
documentação relativa ao concurso que 
define os requisitos mínimos que essas 
variantes devem respeitar, bem como 
quaisquer requisitos para a sua 
apresentação. Estes requisitos mínimos 
são obrigatórios para assegurar que as 
variantes não afetam o objeto do contrato. 
A autoridade adjudicante pode rejeitar 
quaisquer variantes em razão de estas 
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requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

afetarem o objeto do contrato. Devem, 
além disso, garantir que os critérios de 
adjudicação selecionados possam ser 
corretamente aplicados às variantes que 
respeitem os requisitos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Or. en

Alteração 985
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes só tomam em 
consideração as variantes que satisfaçam 
os requisitos mínimos por elas exigidos.

Suprimido

Or. en

Alteração 986
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 987
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Para encorajar a aparecimento de produtos e métodos de produção inovadores, as variantes 
são um dos melhores instrumentos, devendo a sua utilização ser encorajada e não travada.

Alteração 988
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 989
Christel Schaldemose,

Proposta de diretiva
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44 Suprimido
Divisão dos contratos em lotes

1. Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

As autoridades adjudicantes indicam no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse se as propostas 
estão limitadas a um ou mais lotes.

2. Mesmo que tenham indicado a 
possibilidade de apresentar propostas 
para todos os lotes, as autoridades 
adjudicantes dispõem da faculdade de 
limitar o número de lotes que podem ser 
adjudicados a um proponente, desde que o 
número máximo esteja indicado no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse. As autoridades 
adjudicantes devem determinar e indicar 
na documentação relativa ao concurso as 
regras ou os critérios objetivos e não 
discriminatórios para a adjudicação dos 
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diferentes lotes, nos casos em que a 
aplicação dos critérios de adjudicação 
estabelecidos resultaria na adjudicação a 
um proponente de um número de lotes 
superior ao número máximo fixado.

3. Caso possa ser adjudicado mais de um 
lote ao mesmo adjudicante, as autoridades 
adjudicantes podem estipular que 
adjudicam um contrato por lote ou um ou 
mais contratos relativos a vários lotes ou à 
totalidade dos mesmos.

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
adotar uma opção desse tipo e, nesse caso, 
que lotes podem ser agrupados sob um 
único contrato.

As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º para cada lote específico. 
adjudicar um contrato relativo a mais de 
um lote a um proponente que não esteja 
classificado em primeiro lugar em relação 
a cada um dos lotes abrangidos pelo 
contrato, desde que esse proponente 
cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso os métodos que tencionam 
utilizar para efetuar essas comparações. 
Tais métodos devem ser transparentes, 
objetivos e não discriminatórios.

4. As autoridades adjudicantes podem 
exigir que todos os empreiteiros 
coordenem as suas atividades sob a 
direção do operador económico ao qual 
tenha sido adjudicado um lote que 
implique a coordenação de todo o projeto 
ou das suas partes pertinentes.
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Or. da

Alteração 990
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Os Estados-Membros devem 
definir disposições sobre a subdivisão dos 
contratos em lotes a nível nacional. As 
autoridades adjudicantes indicam no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse se as propostas 
estão limitadas a um ou mais lotes.

Or. en

Justificação

O valor de um contrato é determinado pela própria natureza e dimensão dos bens, obras ou 
serviços contratados. A razão pela qual um contrato está valorizado acima dos 500 000 euros 
ficará claro de acordo com o objeto do contrato. Por conseguinte, é um encargo 
administrativo desnecessário e uma obrigação exagerada que as autoridades adjudicantes 
tenham de explicar e apresentar razões em todos os contratos superiores o motivo pelo qual o 
contrato tem um valor superior a 500 000 euros e não foi desagregado.

Alteração 991
Frank Engel, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em relação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Em relação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
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limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante deve incluir no 
anúncio de concurso ou no convite uma 
justificação da sua decisão de recorrer ou 
não a uma divisão em lotes.

Or. fr

Alteração 992
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos.

Or. en

Alteração 993
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes.
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heterogéneos. Se, em relação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

Or. fr

Alteração 994
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes. Se, em reação a 
contratos públicos de fornecimento e 
serviços de valor igual ou superior a 
500 000 EUR e a contratos de obras de 
valor igual ou superior a 
10 000 000 EUR, determinado em 
conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve referi-
lo no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse.

Or. en

Justificação

Em prol da simplificação, não há necessidade de indicar que o artigo se refere a contratos de 
valor igual ou superior aos limiares indicados no artigo 4.º, uma vez que é evidente. Basta 
indicar limiares concretos, que devem ser diferentes para os contratos de fornecimentos e 
serviços, por um lado, e para os contratos de obras, por outro lado, uma vez que esses 
limiares diferem tradicionalmente no âmbito das diretivas dos contratos públicos.
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Alteração 995
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

Para facilitar um maior acesso aos 
concursos públicos por parte das 
pequenas e médias empresas, os contratos 
públicos podem ser subdivididos em lotes 
homogéneos ou heterogéneos. Se, em 
reação a contratos públicos de valor igual 
ou superior aos limiares estabelecidos no 
artigo 4.º mas não inferior a 1 000 000
EUR, determinado em conformidade com 
o artigo 5.º, as autoridades adjudicantes 
devem incluir uma justificação para a 
não-subdivisão do contrato em lotes no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse.

Or. en

Alteração 996
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

A fim de suscitar a mais ampla 
concorrência e salvo se o objeto do 
contrato não permitir a identificação de 
prestações distintas, a autoridade 
adjudicante adjudica o contrato em lotes 
separados. Se o contrato não puder ser 
dividido em lotes porque o objeto torna 
impossível a divisão com base na natureza 
dos serviços em causa, a autoridade 
adjudicante deve incluir no anúncio de 
concurso ou no convite à confirmação de 
interesse uma justificação específica da sua 
decisão.
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Or. en

Alteração 997
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve 
incluir no anúncio de concurso ou no 
convite à confirmação de interesse uma 
justificação específica da sua decisão.

A fim de suscitar a mais ampla 
concorrência, a autoridade adjudicante 
pode adjudicar o contrato em lotes 
separados. Se, em casos individuais, 
existirem motivos concretos contra uma 
divisão em lotes, a autoridade adjudicante 
pode dispensar uma divisão do contrato. 

Or. de

Justificação

Aqui, as autoridades adjudicantes são libertadas de cargas administrativas desnecessárias, 
que devem ser suprimidas no interesse da simplificação.

Alteração 998
Sirpa Pietikäinen, Anneli Jäätteenmäki

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 

Para melhorar a concorrência e ajudar as 
PME a aceder aos concursos públicos, os 
contratos públicos devem ser subdivididos 
em lotes homogéneos ou heterogéneos, 
quando tal seja adequado à natureza do 
contrato. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
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autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

Or. en

Alteração 999
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em relação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Em relação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante deve incluir no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão relativa à opção 
em subdividir ou não subdividir o 
contrato em lotes.

Or. 

Alteração 1000
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser Os contratos públicos podem ser 
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subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Para os contratos públicos de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos no artigo 4.º mas não inferior 
a 500 000 EUR, determinado em 
conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante inclui, no anúncio 
de concurso ou no convite à confirmação 
de interesse, uma justificação específica da 
sua decisão relativa à sua divisão ou não-
divisão em lotes.

Or. en

Justificação

A divisão dos contratos em lotes facilita a participação das PME em concursos públicos e as 
autoridades adjudicantes devem, no mínimo, ser obrigadas a considerar esta opção. 
Contudo, a diretiva deve ser mais neutra, não favorecendo a divisão dos contratos em lotes 
nem um contrato único, uma vez que a decisão tem de ser tomada caso a caso levando em 
consideração os fatores técnicos e económicos.

Alteração 1001
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

Para melhorar a concorrência e ajudar as 
PME a aceder aos concursos públicos, os 
contratos públicos podem ser subdivididos 
em lotes homogéneos ou heterogéneos, 
exceto nos concursos em que a autoridade 
adjudicante não considerar apropriado 
dividi-los em lotes.

Or. en
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Justificação

É obviamente importante encorajar a autoridade adjudicante a subdividir o contrato em lotes 
de modo a tornar mais fácil a participação das PME nas apresentações de propostas em 
concursos públicos. Contudo, não deve existir a obrigação de dividir em lotes, porque nesse 
caso a autoridade adjudicante poderia ter de dividir em lotes um contrato que não deveria 
ser dividido. O que acontece frequentemente, por exemplo, em contratos de construção e de 
TI.

Alteração 1002
Phil Prendergast

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Se, em reação a contratos 
públicos de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos no artigo 4.º mas 
não inferior a 500 000 EUR, determinado 
em conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Para contratos públicos de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos no artigo 4.º mas não inferior 
a 500 000 EUR, determinado em 
conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante deve incluir no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão de dividir ou não 
o contrato em lotes, no que toca à 
indissolubilidade em termos técnicos, 
jurídicos ou financeiros. Para contratos 
específicos, os Estados-Membros podem 
definir e impor lotes obrigatórios.

Or. en

Alteração 1003
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes indicam no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse se as propostas 
estão limitadas a um ou mais lotes.

As autoridades adjudicantes indicam no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse se o contrato está 
limitado a um ou mais lotes. Escolhem 
livremente o número de lotes, tendo 
nomeadamente em conta as 
características técnicas das prestações 
solicitadas, a estrutura do setor 
económico em causa e, se for caso disso, 
as regras aplicáveis a certas profissões.

Or. fr

Alteração 1004
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes indicam no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse se as propostas 
estão limitadas a um ou mais lotes.

Sempre que limitar a possibilidade de 
apresentação de propostas para um ou 
mais lotes, a autoridade adjudicante deve 
indicá-lo no anúncio de concurso, no 
convite à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso.

Or. en

Justificação

Parece ser suficiente obrigar as autoridades adjudicantes a informar, no anúncio de 
concurso ou no convite à confirmação de interesse, acerca da sua decisão de não dividir o 
contrato em lotes. Não se deve exigir que as autoridades adjudicantes apresentem 
justificações específicas sobre as suas razões. Não é claro qual seria o valor acrescentado 
dessa exigência. A redação do segundo parágrafo foi ajustada para efeitos de clarificação.

Alteração 1005
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
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Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Mesmo que tenham indicado a 
possibilidade de apresentar propostas 
para todos os lotes, as autoridades 
adjudicantes dispõem da faculdade de 
limitar o número de lotes que podem ser 
adjudicados a um proponente, desde que o 
número máximo esteja indicado no 
anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse. As autoridades 
adjudicantes devem determinar e indicar 
na documentação relativa ao concurso as 
regras ou os critérios objetivos e não-
discriminatórios para a adjudicação dos 
diferentes lotes, nos casos em que a 
aplicação dos critérios de adjudicação 
estabelecidos resultaria na adjudicação a 
um proponente de um número de lotes 
superior ao número máximo fixado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação das regras dos concursos.

Alteração 1006
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Mesmo que tenham indicado a 
possibilidade de apresentar propostas 
para todos os lotes, as autoridades 
adjudicantes dispõem da faculdade de 
limitar o número de lotes que podem ser 
adjudicados a um proponente, desde que o 

2. Os candidatos não podem apresentar 
propostas que variem consoante o número 
de lotes suscetíveis de serem obtidos. As 
autoridades adjudicantes limitam o 
número de lotes que podem ser 
adjudicados a um proponente, desde que o 
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número máximo esteja indicado no anúncio 
de concurso ou no convite à confirmação 
de interesse. As autoridades adjudicantes 
devem determinar e indicar na 
documentação relativa ao concurso as 
regras ou os critérios objetivos e não-
discriminatórios para a adjudicação dos 
diferentes lotes, nos casos em que a 
aplicação dos critérios de adjudicação 
estabelecidos resultaria na adjudicação a 
um proponente de um número de lotes 
superior ao número máximo fixado.

número máximo esteja indicado no anúncio 
de concurso ou no convite à confirmação 
de interesse. As autoridades adjudicantes 
devem determinar e indicar na 
documentação relativa ao concurso as 
regras ou os critérios objetivos e não-
discriminatórios para a adjudicação dos 
diferentes lotes.

Or. fr

Alteração 1007
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso possa ser adjudicado mais de um 
lote ao mesmo adjudicante, as autoridades 
adjudicantes podem estipular que 
adjudicam um contrato por lote ou um ou 
mais contratos relativos a vários lotes ou à 
totalidade dos mesmos.

Suprimido

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
adotar uma opção desse tipo e, nesse caso, 
que lotes podem ser agrupados sob um 
único contrato.
As entidades adjudicantes determinam em 
primeiro lugar as propostas que melhor 
cumprem os critérios de adjudicação 
estabelecidos nos termos do artigo 66.º 
para cada lote específico. Podem 
adjudicar um contrato relativo a mais de 
um lote a um proponente que não esteja 
classificado em primeiro lugar em relação 
a cada um dos lotes abrangidos pelo 
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contrato, desde que esse proponente 
cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso os métodos que tencionam 
utilizar para efetuar essas comparações. 
Tais métodos devem ser transparentes, 
objetivos e não-discriminatórios.

Or. en

Justificação

Simplificação das regras dos concursos.

Alteração 1008
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso possa ser adjudicado mais de um 
lote ao mesmo adjudicante, as autoridades 
adjudicantes podem estipular que 
adjudicam um contrato por lote ou um ou 
mais contratos relativos a vários lotes ou à 
totalidade dos mesmos.

Suprimido

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
adotar uma opção desse tipo e, nesse caso, 
que lotes podem ser agrupados sob um 
único contrato.
As entidades adjudicantes determinam em 
primeiro lugar as propostas que melhor 
cumprem os critérios de adjudicação 
estabelecidos nos termos do artigo 66.º 
para cada lote específico. Podem 
adjudicar um contrato relativo a mais de 
um lote a um proponente que não esteja 
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classificado em primeiro lugar em relação 
a cada um dos lotes abrangidos pelo 
contrato, desde que esse proponente 
cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso os métodos que tencionam 
utilizar para efetuar essas comparações. 
Tais métodos devem ser transparentes, 
objetivos e não-discriminatórios.

Or. en

Alteração 1009
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Caso possa ser adjudicado mais de um 
lote ao mesmo adjudicante, as autoridades 
adjudicantes podem estipular que 
adjudicam um contrato por lote ou um ou 
mais contratos relativos a vários lotes ou à 
totalidade dos mesmos.

Suprimido

Or. en

Justificação

O n.º 3 poderia ser contrário ao objetivo da proposta, nomeadamente, permitir um melhor 
acesso das PME aos contratos públicos, uma vez que pode conduzir à agregação do 
concurso, excluindo dessa forma as PME.

Alteração 1010
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
adotar uma opção desse tipo e, nesse caso, 
que lotes podem ser agrupados sob um 
único contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 1011
Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de adotar 
uma opção desse tipo e, nesse caso, que 
lotes podem ser agrupados sob um único 
contrato.

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de adotar 
uma opção desse tipo e, nesse caso, que 
lotes podem ser agrupados sob um único 
contrato. Se for adjudicado um contrato 
único, este não pode restringir a 
concorrência nem conduzir à 
monopolização do mercado.

Or. en

Alteração 1012
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes determinam em 
primeiro lugar as propostas que melhor 
cumprem os critérios de adjudicação 
estabelecidos nos termos do artigo 66.º 

Suprimido
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para cada lote específico. Podem 
adjudicar um contrato relativo a mais de 
um lote a um proponente que não esteja 
classificado em primeiro lugar em relação 
a cada um dos lotes abrangidos pelo 
contrato, desde que esse proponente 
cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso os métodos que tencionam 
utilizar para efetuar essas comparações. 
Tais métodos devem ser transparentes, 
objetivos e não-discriminatórios.

Or. en

Justificação

O valor de um contrato é determinado pela própria natureza e dimensão dos bens, obras ou 
serviços contratados. A razão pela qual um contrato está valorizado acima dos 500 000 euros 
ficará claro de acordo com o objeto do contrato. Por conseguinte, é um encargo 
administrativo desnecessário e uma obrigação exagerada que as autoridades adjudicantes 
tenham de explicar e apresentar razões em todos os contratos superiores o motivo pelo qual o 
contrato tem um valor superior a 500 000 euros e não foi desagregado.

Alteração 1013
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes determinam em 
primeiro lugar as propostas que melhor 
cumprem os critérios de adjudicação 
estabelecidos nos termos do artigo 66.º 
para cada lote específico. Podem 
adjudicar um contrato relativo a mais de 
um lote a um proponente que não esteja 
classificado em primeiro lugar em relação 
a cada um dos lotes abrangidos pelo 
contrato, desde que esse proponente 

Suprimido
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cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 66.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso os métodos que tencionam 
utilizar para efetuar essas comparações. 
Tais métodos devem ser transparentes, 
objetivos e não-discriminatórios.

Or. en

Alteração 1014
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes podem 
exigir que todos os empreiteiros 
coordenem as suas atividades sob a 
direção do operador económico ao qual 
tenha sido adjudicado um lote que 
implique a coordenação de todo o projeto 
ou das suas partes pertinentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

O valor de um contrato é determinado pela própria natureza e dimensão dos bens, obras ou 
serviços contratados. A razão pela qual um contrato está valorizado acima dos 500 000 euros 
ficará claro de acordo com o objeto do contrato. Por conseguinte, é um encargo 
administrativo desnecessário e uma obrigação exagerada que as autoridades adjudicantes 
tenham de explicar e apresentar razões em todos os contratos superiores o motivo pelo qual o 
contrato tem um valor superior a 500 000 euros e não foi desagregado.

Alteração 1015
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja 
Weisgerber
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Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes podem 
exigir que todos os empreiteiros 
coordenem as suas atividades sob a 
direção do operador económico ao qual 
tenha sido adjudicado um lote que 
implique a coordenação de todo o projeto 
ou das suas partes pertinentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação das regras dos concursos.

Alteração 1016
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
subcentrais podem utilizar um anúncio de 
pré-informação como anúncio de concurso 
nos termos do artigo 24.º, n.º 2, desde que 
o anúncio preencha todas as seguintes 
condições:

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
podem utilizar um anúncio de pré-
informação como anúncio de concurso nos 
termos do artigo 24.º, n.º 2, desde que o 
anúncio preencha todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 1017
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Quando o operador económico 
consta do registo de incumprimento, tal 
como definido no artigo 83.º-A.

Or. en

Alteração 1018
Louis Grech

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros, quando necessário, 
devem adotar o «modelo de escolha do 
cidadão» para as propostas de concursos 
públicos, em particular, nas propostas 
para serviços pessoais, tais como serviços 
de limpeza doméstica para pessoas idosas. 
Desta forma, os cidadãos podem escolher 
um operador específico de entre os 
proponentes que cumprem os critérios de 
qualidade e acordar um preço (máximo), 
adjudicando-lhes a autoridade 
adjudicante um acordo-quadro.

Or. en

Alteração 1019
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Num prazo máximo de 48 dias após a 
adjudicação do contrato ou da celebração 
de um acordo-quadro, as autoridades 
adjudicantes enviam um anúncio de 

Num prazo máximo de 14 dias após a 
adjudicação do contrato ou da celebração 
de um acordo-quadro, as autoridades 
adjudicantes enviam um anúncio de 
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adjudicação do contrato com os resultados 
do procedimento.

adjudicação do contrato com os resultados 
do procedimento. Caso o anúncio de 
adjudicação do contrato esteja incompleto 
ou seja incoerente, a Comissão contacta a 
autoridade adjudicante com o objetivo de 
obter uma conclusão ou clarificação face 
ao anúncio de adjudicação do contrato.

Or. en

Justificação

Os dados TED não são fiáveis porque as autoridades adjudicantes esquecem-se 
frequentemente de enviar os anúncios de adjudicação dos contratos. Encurtar os prazos fará 
com que a recolha destes dados seja mais eficaz. Além disso, os anúncios de adjudicação de 
contratos encontram-se muitas vezes incompletos ou são incoerentes e, na prática, a 
Comissão não contacta as autoridades adjudicantes para clarificações. Por conseguinte, 
seria útil introduzir uma obrigação clara de a Comissão verificar os dados em termos de 
exaustividade e coerência.

Alteração 1020
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Num prazo máximo de 48 dias após a 
adjudicação do contrato ou da celebração 
de um acordo-quadro, as autoridades 
adjudicantes enviam um anúncio de 
adjudicação do contrato com os resultados 
do procedimento.

Num prazo máximo de 48 dias após a
adjudicação do contrato ou da celebração 
de um acordo-quadro, as autoridades 
adjudicantes enviam um anúncio de 
adjudicação do contrato com os resultados 
do procedimento.

No caso dos contratos públicos de serviços 
relativos a serviços enumerados no anexo
XVI B, as autoridades adjudicantes devem 
indicar no anúncio se concordam com a 
sua publicação. Para estes contratos de 
serviços, a Comissão definirá as regras 
para a elaboração de relatórios 
estatísticos com base nos anúncios e para 
a publicação desses relatórios, de acordo 
com o procedimento referido no 
artigo 91.º.
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Or. en

Justificação

Relacionado com a reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 1021
António Fernando Correia de Campos

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. As autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio sobre o resultado da adjudicação 
dos contratos baseados num sistema de 
aquisição dinâmico o mais tardar 48 dias 
após a adjudicação de cada contrato. 
Podem, contudo, agrupar esses anúncios 
por trimestre. Nesse caso, enviam os 
anúncios agrupados o mais tardar 48 dias 
após o fim de cada trimestre.

3. As autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio sobre o resultado da adjudicação 
dos contratos baseados num sistema de 
aquisição dinâmico o mais tardar 48 dias 
após a adjudicação de cada contrato.

Or. pt

Alteração 1022
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os anúncios referidos nos artigos 46.º, 
47.º e 48.º e a informação neles contida 
não são publicados a nível nacional antes 
da sua publicação nos termos do 
artigo 49.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Encargo burocrático e desnecessário e origem de erros.
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Alteração 1023
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso livre, direto e completo à 
documentação relativa ao concurso sem 
qualquer encargo e por meios eletrónicos a 
partir da data de publicação do anúncio, em 
conformidade com o artigo 49.º, ou da data 
de envio do convite à confirmação de 
interesse. O aviso ou o convite à 
confirmação de interesse indicam o 
endereço na Internet em que a 
documentação se encontra disponível.

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso direto e completo à documentação 
relativa ao concurso sem qualquer encargo 
e por meios eletrónicos a partir da data de 
publicação do anúncio, em conformidade 
com o artigo 49.º, ou da data de envio do 
convite à confirmação de interesse. As 
autoridades adjudicantes podem solicitar, 
em circunstâncias específicas, o nome, 
morada ou outro meio de identificação do 
proponente. O aviso ou o convite à 
confirmação de interesse indicam o 
endereço na Internet em que a 
documentação se encontra disponível.

Or. en

Justificação

Pode haver necessidade de provar, por exemplo, os dados dos proponentes (nome, morada, 
etc.).

Alteração 1024
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso livre, direto e completo à 
documentação relativa ao concurso sem 
qualquer encargo e por meios eletrónicos a 
partir da data de publicação do anúncio, em 
conformidade com o artigo 49.º, ou da data 

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso livre, direto e completo à 
documentação relativa ao concurso sem 
qualquer encargo e por meios eletrónicos a 
partir da data de publicação do anúncio, em 
conformidade com o artigo 49.º, ou da data 
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de envio do convite à confirmação de 
interesse. O aviso ou o convite à 
confirmação de interesse indicam o 
endereço na Internet em que a 
documentação se encontra disponível.

de envio do convite à confirmação de 
interesse. O aviso ou o convite à 
confirmação de interesse indicam o 
endereço na Internet em que a 
documentação se encontra disponível. As 
autoridades adjudicantes podem restringir 
o acesso apenas a candidatos que 
comuniquem previamente o nome, 
endereço e outros dados ou disponibilizem 
a respetiva documentação, com base na 
qual a identidade do candidato possa ser 
indubitavelmente verificada.

Or. de

Justificação

As autoridades adjudicantes têm, por exemplo no caso de contratos relevantes para a 
segurança, um interesse legítimo em conhecerem quem solicita a documentação relativa ao 
concurso.

Alteração 1025
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Estas informações adicionais são 
transmitidas a todos os proponentes que 
participam no processo de concurso.

Or. es

Alteração 1026
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, nos Nos concursos limitados e nos 
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procedimentos de diálogo concorrencial, 
nas parcerias para a inovação e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
convidam simultaneamente e por escrito os 
candidatos selecionados a apresentar 
propostas ou, no caso do diálogo 
concorrencial, a participar no diálogo.

procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
convidam simultaneamente e por escrito os 
candidatos selecionados a apresentar 
propostas.

Or. fr

Alteração 1027
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os convites referidos no n.º 1 devem 
incluir uma referência ao endereço 
eletrónico onde o caderno de encargos ou a 
memória descritiva e quaisquer outros 
documentos complementares se encontram
diretamente disponíveis por via eletrónica. 
Devem também incluir as informações 
previstas no anexo X.

2. Os convites referidos no n.º 1 devem 
incluir uma referência ao endereço 
eletrónico onde o caderno de encargos ou a 
memória descritiva e quaisquer outros 
documentos complementares se encontram 
disponíveis para os proponentes. Devem 
também incluir as informações previstas no 
anexo X.

Or. de

Justificação

Convém esclarecer que a disponibilização das informações na Internet é suficiente. Não deve 
ser imposta uma informação de proponentes individuais. Os proponentes devem 
responsabilizar-se por isso.

Alteração 1028
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

2. A pedido do interessado, as autoridades 
adjudicantes comunicam, tão depressa 
quanto possível e o mais tardar 15 dias 
após a receção de um pedido por escrito:

2. As autoridades adjudicantes comunicam, 
tão depressa quanto possível a partir da 
data da adjudicação da concessão, da 
rejeição do pedido de participação, da 
rejeição da proposta e o mais tardar 15 
dias após a receção de um pedido por 
escrito:

Or. es

Alteração 1029
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1030
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiver sido determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União ou 
nacional no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou as 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Or. en

Justificação

O artigo 54.º, n.º 2, refere-se ao cumprimento da legislação da UE. Esta formulação é muito 
ampla e, desta forma, pouco clara. Além disso, já é possível ao abrigo da presente diretiva 
excluir os proponentes que não ajam legalmente. Por conseguinte, esta disposição é 
desnecessária. Este tipo de regulamento é supérfluo porque é óbvio que ambos, proponente e 
autoridade adjudicante, têm de respeitar a legislação da UE.

Alteração 1031
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PE492.859v01-00 160/177 AM\908712PT.doc

PT

social e ambiental constantes do anexo XI.

Or. en

Alteração 1032
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiver sido determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação nacional dos 
Estados-Membros e da União no domínio 
do direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou as disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XI.

Or. de

Alteração 1033
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A referência à regulamentação no presente artigo limita-se à legislação da UE em áreas 
regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a ter em conta as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 1034
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiver sido determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União e 
pela legislação nacional dos 
Estados-Membros no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou as disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Or. de

Justificação

Além do cumprimento da legislação da UE, os proponentes devem também cumprir a 
legislação nacional.

Alteração 1035
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou as obrigações 
relativas às condições de trabalho ao 
longo da cadeia de abastecimento, como 
referido na legislação e nas 
regulamentações nacionais no domínio 
laboral em que decorrem os processos de 
produção e as convenções do direito 
internacional constantes do anexo XI, 
independentemente do mais favorável 
para os trabalhadores.

Estas disposições incluem:
a) Aquelas definidas nas oito convenções 
fundamentais da OIT (liberdade de 
associação e negociação coletiva, trabalho 
forçado e escravo, discriminação 
relativamente a emprego e ocupação, 
trabalho infantil);
b) Higiene e segurança no local de 
trabalho;
c) Horário de trabalho;
d) Salários e
e) Segurança social.

Or. en

Alteração 1036
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deve ser claro que as autoridades adjudicantes não devem adjudicar um contrato a um 
candidato que tenha comprovadamente violado o direito social, laboral ou ambiental.

Alteração 1037
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes podem decidir analisar as 
propostas antes de verificarem o 
cumprimento dos critérios de seleção, na 
condição de que sejam observadas as 
disposições pertinentes da presente
secção, nomeadamente a regra de 
não-adjudicação do contrato a um 
proponente que devesse ter sido excluído 
nos termos do artigo 55.º ou que não 
cumpra os critérios de seleção 
estabelecidos pela autoridade adjudicante 
de acordo com a subsecção 1 da presente
secção.

Suprimido
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Or. fr

Alteração 1038
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes podem decidir analisar as 
propostas antes de verificarem o 
cumprimento dos critérios de seleção, na 
condição de que sejam observadas as 
disposições pertinentes da presente 
secção, nomeadamente a regra de não-
adjudicação do contrato a um proponente 
que devesse ter sido excluído nos termos 
do artigo 55.º ou que não cumpra os 
critérios de seleção estabelecidos pela 
autoridade adjudicante de acordo com a 
subsecção 1 da presente secção.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1039
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes podem decidir analisar as 
propostas antes de verificarem o 
cumprimento dos critérios de seleção, na 
condição de que sejam observadas as 
disposições pertinentes da presente secção, 
nomeadamente a regra de não-adjudicação 
do contrato a um proponente que devesse 
ter sido excluído nos termos do artigo 55.º 
ou que não cumpra os critérios de seleção 

3. Nos concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes podem decidir analisar as 
propostas antes de verificarem o 
cumprimento dos critérios de seleção, na 
condição de que sejam observadas as 
disposições pertinentes da presente secção, 
nomeadamente a regra de não-adjudicação 
do contrato a um proponente que devesse 
ter sido excluído nos termos do artigo 55.º 
ou que não cumpra os critérios de seleção 
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estabelecidos pela autoridade adjudicante 
de acordo com a subsecção 1 da presente 
secção.

estabelecidos pela autoridade adjudicante 
de acordo com a subsecção 1-2 da presente 
secção.

Or. en

Alteração 1040
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 89.º a fim de 
alterar a lista constante do anexo XI, 
sempre que tal seja necessário em virtude 
da celebração de novos acordos 
internacionais ou da alteração de acordos 
internacionais em vigor.

Suprimido

Or. en

Alteração 1041
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de excluir um candidato ou 
proponente da participação num 
procedimento de contratação pública 
aplica-se também em caso de condenação 
por decisão final transitada em julgado de 
dirigentes de empresas ou quaisquer 
pessoas que disponham de poderes de 
representação, decisão ou controlo do 
candidato ou proponente.

A obrigação de excluir um candidato ou 
proponente da participação num 
procedimento de contratação pública 
aplica-se também em caso de condenação 
por decisão final transitada em julgado de 
dirigentes de empresas.

Or. en
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Justificação

Sem uma definição clara, dá origem a uma utilização indevida e a disputas jurídicas.

Alteração 1042
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esses motivos de exclusão, caso 
intervenham no processo de identificação 
do terceiro adjudicatário, determinam 
igualmente a exclusão da empresa do 
procedimento de adjudicação de contratos 
públicos.

Or. 

Alteração 1043
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1044
Salvatore Iacolino, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Fica excluído da participação num
contrato público o operador que não 
cumpriu as suas obrigações em matéria de 
pagamento de impostos ou contribuições 
para a segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se encontra 
estabelecido ou do Estado-Membro da 
autoridade adjudicante.

Or. 

Alteração 1045
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

da participação num contrato se:

Cometer violações graves ou contínuas, 
definitivamente comprovadas, das normas 
em matéria de contribuições para a 
segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se encontra 
estabelecido ou do Estado-Membro da 
autoridade adjudicante;

Cometer violações graves ou contínuas, 
definitivamente comprovadas, 
relativamente às suas obrigações em 
matéria de pagamento de impostos de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade adjudicante;

Or. 

Alteração 1046
Frank Engel, Wim van de Camp, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas no 
seio da legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito do 
trabalho constantes do anexo XI, mas 
limitada ao primeiro nível de 
fornecedores.
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Or. en

Alteração 1047
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI. O cumprimento da 
legislação da União ou das disposições do 
direito internacional pode ser garantido por 
via de equivalência; Só as violações em 
que a sentença tenha sido proferida por 
uma autoridade competente ou judicial da 
União ou um signatário do acordo GPA 
da OMC podem ser utilizadas para excluir 
propostas ao abrigo deste artigo.

Or. en

Alteração 1048
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

julgado por um tribunal competente.

Or. de

Justificação

Tendo em conta as graves consequências jurídicas – mesmo no âmbito dos motivos de 
exclusão facultativos – a violação da legislação social, laboral ou ambiental deve ser 
condenada por decisão transitada em julgado para evitar a insegurança jurídica e decisões 
arbitrárias. A segunda frase está formulada de modo pouco claro, pelo que deve ser 
suprimida para evitar a insegurança jurídica.

Alteração 1049
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1050
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação nacional dos Estados-Membros 
ou da União no domínio do direito social e 
do trabalho, do direito ambiental ou das 
convenções coletivas, tais como os 
acordos coletivos e disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XI. O 
cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional 
pode ser garantido por via de equivalência;

Or. de

Alteração 1051
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A referência à regulamentação no presente artigo limita-se à legislação da UE em áreas 
regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a ter em conta as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.
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Alteração 1052
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1053
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou as obrigações relativas às condições de 
trabalho ao longo da cadeia de 
abastecimento, como referido na 
legislação e nas regulamentações 
nacionais no domínio laboral onde 
decorrem os processos de produção e as 
convenções do direito internacional 
constantes do anexo XI, 
independentemente do mais favorável 
para os trabalhadores.

Estas disposições incluem:
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a) As definidas nas oito convenções 
fundamentais da OIT (liberdade de 
associação e negociação coletiva, trabalho 
forçado e escravo, discriminação 
relativamente a emprego e ocupação, 
trabalho infantil);
b) Higiene e segurança no local de 
trabalho;
c) Horário de trabalho;
d) Salários e 
e) Segurança social. 
O cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional 
pode ser garantido por via de equivalência;

Or. en

Alteração 1054
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1055
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) As autoridades adjudicantes excluem 
qualquer operador económico da 
participação num concurso para a 
adjudicação de contratos públicos, se for 
cumprida alguma das condições dos n.os

1, 2 e 2-A (novo) e do n.º 3, alínea c) ou 
d), associadas a um subcontratante que 
tenha sido proposto pelo operador 
económico em conformidade com o artigo 
71.º.

Or. de

Alteração 1056
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

b) Se o operador económico se encontrar 
em processo de falência ou de liquidação, 
se os seus bens estiverem sob 
administração judicial ou por um 
liquidatário, se tiver celebrado um acordo 
com os credores ou se tiver suspendido as 
suas atividades, ou se encontrar em 
qualquer situação análoga resultante de um 
procedimento da mesma natureza nos 
termos da legislação e regulamentação 
nacionais;

b) Se o operador económico se encontrar 
em processo de falência ou de liquidação, 
se os seus bens estiverem sob 
administração judicial ou por um 
liquidatário ou se tiver suspendido as suas 
atividades, ou se encontrar em qualquer 
situação análoga resultante de um 
procedimento da mesma natureza nos 
termos da legislação e regulamentação 
nacionais;

Or. en

Justificação

A situação comum em que um operador económico tenha celebrado um acordo com credores 
não deve, por si só, ser considerada como fundamento para a exclusão.
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Alteração 1057
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1058
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Angesichts der schwerwiegenden Rechtsfolge des Ausschlusses von einer Vergabe - auch im 
Rahmen der fakultativen Ausschlussgründe - ist die Formulierung zu unbestimmt. Dies gilt 
umso mehr, als der Nachweis nach dem Kommissionsentwurf "mit jeglichen Mitteln" erbracht 
werden kann. The concept of “grave professional misconduct” is not defined objectively in 
the directive, while any decision to exclude an economic operator from a procurement 
procedure should be based on objective and measurable criteria and the discretion of the 
contracting authority should be limited.

Justificação
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Alteração 1059
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Se a autoridade adjudicante 
conseguir demonstrar por quaisquer 
meios que o operador económico é 
culpado de falta grave em matéria 
profissional para além da referida na 
alínea a), por exemplo, se o operador 
económico demonstrou deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de qualquer requisito 
importante no âmbito de um contrato ou 
contratos anteriores de natureza 
semelhante com a mesma autoridade 
adjudicante. 

Or. en

Justificação

Dois fundamentos diferentes para exclusão nas alíneas c) e d) podem sugerir que os casos 
referidos na alínea d) não constituem casos de falta grave em matéria profissional referidos 
na alínea c). Em prol da clareza, propõe-se juntar os fundamentos para exclusão previstos 
nas alíneas c) e d) numa nova alínea c).

Alteração 1060
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

d) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de um 
contrato ou contratos anteriores de 
natureza semelhante com a mesma 
autoridade adjudicante.

Suprimido
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Or. en

Alteração 1061
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

d) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de um 
contrato ou contratos anteriores de natureza 
semelhante com a mesma autoridade 
adjudicante.

d) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de um 
contrato ou contratos anteriores de natureza 
semelhante com a mesma ou com outra 
autoridade adjudicante.

Or. fr


