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Alteração1062
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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, deliberadamente ou por 
negligência, 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. de

Alteração 1063
Sergio Gaetano Cofferati

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 constar de 
um registo oficial de incumprimento, 
conforme estabelecido no artigo 73.º, 
alínea a).

Or. en

Alteração 1064
Anna Hedh

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

Or. en

Justificação

A supressão é necessária para evitar casos repetidos de abuso no Estado-Membro e entre os 
governos locais, pois todos fazem parte do setor público.

Alteração 1065
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Justificação

Corre-se o risco de que um operador económico que não tenha cumprido as suas obrigações 
contratuais para com uma entidade adjudicante possa proceder do mesmo modo com outro. 
Se estiverem a par de tais deficiências, as entidades adjudicantes devem estar aptas a evitar a 
sua ocorrência.

Alteração 1066
António Fernando Correia de Campos
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Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Se operador económico tiver 
participado na elaboração de estudos, 
pareceres e consultas a que se refere o n.º 
1 do artigo 39º.

Or. pt

Alteração 1067
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) sempre que não tenha sido possível 
corrigir eficazmente um conflito de 
interesses, conforme estipulado no artigo 
21.º, n.º 3;

Or. en

Alteração 1068
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 - alínea d-b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) sempre que o operador económico 
não forneça informações adequadas em 
matéria de propriedade, nomeadamente 
sobre os seus subcontratantes.

Or. en
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Alteração 1069
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a 
que se refere a alínea d) do primeiro 
parágrafo, as autoridades adjudicantes 
indicam um método para a avaliação do 
desempenho contratual que se baseie em 
critérios objetivos e mensuráveis e que 
seja aplicável de forma sistemática, 
coerente e transparente. Todas as 
avaliações de desempenho são 
comunicadas ao adjudicatário em causa, 
sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.

Suprimido

Or. en

Justificação

Cabe aos Estados-Membros fornecer tal método. As autoridades adjudicantes de pequena 
dimensão não estão aptas a fazê-lo.

Alteração 1070
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a 
que se refere a alínea d) do primeiro 
parágrafo, as autoridades adjudicantes 
indicam um método para a avaliação do 
desempenho contratual que se baseie em 
critérios objetivos e mensuráveis e que 
seja aplicável de forma sistemática, 
coerente e transparente. Todas as 
avaliações de desempenho são 

Suprimido
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comunicadas ao adjudicatário em causa, 
sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.

Or. de

Alteração 1071
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a 
que se refere a alínea d) do primeiro 
parágrafo, as autoridades adjudicantes 
indicam um método para a avaliação do 
desempenho contratual que se baseie em 
critérios objetivos e mensuráveis e que 
seja aplicável de forma sistemática, 
coerente e transparente. Todas as 
avaliações de desempenho são 
comunicadas ao adjudicatário em causa, 
sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.

Suprimido

Or. en

Alteração 1072
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a que 
se refere a alínea d) do primeiro parágrafo, 
as autoridades adjudicantes indicam um 
método para a avaliação do desempenho 
contratual que se baseie em critérios 
objetivos e mensuráveis e que seja 

Para aplicarem o motivo de exclusão a que 
se refere a alínea d) do primeiro parágrafo, 
as autoridades adjudicantes devem poder 
provar a existência de uma decisão 
judicial transitada em julgado por 
execução deficiente contra o operador 
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aplicável de forma sistemática, coerente e 
transparente. Todas as avaliações de 
desempenho são comunicadas ao 
adjudicatário em causa, sendo-lhe dada a 
oportunidade de contestar as conclusões e 
de obter proteção judicial.

económico ou de uma declaração do 
operador económico reconhecendo a 
execução deficiente.

Or. de

Justificação

A formulação do artigo 55.º, n.º 3, alínea d), comporta o risco de possibilitar decisões 
arbitrárias e litígios evitáveis, pois não exige às autoridades adjudicantes que apresentem 
provas precisas que justifiquem a exclusão. A autoridade adjudicante pode, por exemplo, ser 
obrigada a apresentar uma cópia de uma decisão judicial por execução deficiente proferida 
contra um adjudicatário ou uma declaração de reconhecimento emitida por este último. Além 
disso, a execução deficiente deve resultar de negligência. 

Alteração 1073
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Proporcionar tal possibilidade ao candidato ou proponente pode prolongar e complicar 
significativamente o procedimento, já que, teoricamente, qualquer decisão tomada pela 
autoridade adjudicante sobre a seleção de candidatos pode ser contestada dessa forma. Além 
disso, tal procedimento de limpeza automática gera encargos administrativos adicionais para 
a entidade adjudicante, pois que lhe é atribuída a tarefa adicional de avaliar as medidas 
tomadas pelos candidatos e os proponentes, tendo em conta a gravidade e as circunstâncias 
específicas da infração penal ou da falta cometida.
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Alteração 1074
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 1075
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1076
Salvatore Iacolino

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

1. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.ºs 2 a 3 pode apresentar à autoridade 
adjudicante documentos que comprovem a 
sua fiabilidade, não obstante a existência 
do motivo pertinente para a exclusão.

Or. it

Alteração 1077
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para esse efeito, o candidato ou 
proponente deve fazer prova de que 
ressarciu eventuais danos causados pela 
infração penal ou pela falta grave, 
esclareceu integralmente os factos e as 
circunstâncias através de uma 
colaboração ativa com as autoridades 
responsáveis pelo inquérito e tomou 
medidas concretas de natureza técnica, 
organizativa e pessoal adequadas para 
evitar outras infrações penais ou faltas 
graves. As autoridades adjudicantes 
avaliam as medidas tomadas pelos 
candidatos e proponentes tendo em conta 
a gravidade e as circunstâncias 
específicas da infração penal ou falta 
cometida. Caso a autoridade adjudicante 
considere as medidas insuficientes, expõe 
os motivos da sua decisão.

Suprimido

Or. en

Alteração 1078
Lara Comi
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Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para esse efeito, o candidato ou 
proponente deve fazer prova de que 
ressarciu eventuais danos causados pela 
infração penal ou pela falta grave, 
esclareceu integralmente os factos e as 
circunstâncias através de uma 
colaboração ativa com as autoridades 
responsáveis pelo inquérito e tomou 
medidas concretas de natureza técnica, 
organizativa e pessoal adequadas para 
evitar outras infrações penais ou faltas 
graves. As autoridades adjudicantes 
avaliam as medidas tomadas pelos 
candidatos e proponentes tendo em conta 
a gravidade e as circunstâncias 
específicas da infração penal ou falta 
cometida. Caso a autoridade adjudicante 
considere as medidas insuficientes, expõe 
os motivos da sua decisão.

Suprimido

Or. it

Alteração 1079
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para esse efeito, o candidato ou proponente 
deve fazer prova de que ressarciu eventuais 
danos causados pela infração penal ou pela 
falta grave, esclareceu integralmente os 
factos e as circunstâncias através de uma 
colaboração ativa com as autoridades 
responsáveis pelo inquérito e tomou 
medidas concretas de natureza técnica, 
organizativa e pessoal adequadas para 
evitar outras infrações penais ou faltas 
graves. As autoridades adjudicantes 

Para esse efeito, o candidato, proponente 
ou subcontratante deve fazer prova de que 
ressarciu eventuais danos causados pela 
infração penal ou pela falta grave, 
esclareceu integralmente os factos e as 
circunstâncias através de uma colaboração 
ativa com as autoridades responsáveis pelo 
inquérito e tomou medidas concretas de 
natureza técnica, organizativa e pessoal 
adequadas para evitar outras infrações 
penais ou faltas graves. As autoridades 
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avaliam as medidas tomadas pelos 
candidatos e proponentes tendo em conta a 
gravidade e as circunstâncias específicas da 
infração penal ou falta cometida. Caso a 
autoridade adjudicante considere as 
medidas insuficientes, expõe os motivos da 
sua decisão.

adjudicantes avaliam as medidas tomadas 
pelos candidatos, proponentes ou 
subcontratantes tendo em conta a 
gravidade e as circunstâncias específicas da 
infração penal ou falta cometida. Caso a 
autoridade adjudicante considere as 
medidas insuficientes, expõe os motivos da 
sua decisão.

Or. de

Alteração 1080
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Não são obrigadas a aplicar todas as 
condições indicadas nos n.ºs 2, 3 e 4, mas 
não devem estabelecer outros requisitos 
distintos dos aí indicados, exceto em 
circunstâncias devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos.

Or. en

Alteração 1081
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 

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

adjudicar. Assim sendo, uma proposta não
pode, em caso algum, ser rejeitada apenas 
por não incluir uma referência a 
contratos anteriores. Este critério pode ser 
utilizado como elemento adicional por 
ocasião da avaliação.
Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e ser 
rigorosamente proporcionais, tendo em 
conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

Or. fr

Alteração 1082
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1083
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à suficiência 
económica e financeira, as autoridades 
adjudicantes podem exigir que os 
operadores económicos tenham uma 
capacidade económica e financeira 
adequada. Para esse efeito, podem exigir 
que os operadores económicos tenham um 
determinado volume de negócios anual 
mínimo, designadamente no domínio 
abrangido pelo contrato, e subscrevam um 
seguro de responsabilidade profissional 
adequado.

1. As autoridades adjudicantes não podem 
exigir que os operadores económicos 
tenham um determinado volume de 
negócios anual mínimo, salvo em 
circunstâncias devidamente justificadas 
relacionadas com os riscos específicos 
decorrentes da natureza das obras, 
serviços ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso. Neste caso, o volume de 
negócios anual mínimo não deve ser 
superior a duas vezes o valor estimado do 
contrato.

Or. en

Alteração 1084
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à suficiência económica 
e financeira, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos tenham uma capacidade 
económica e financeira adequada. Para 
esse efeito, podem exigir que os operadores 
económicos tenham um determinado 
volume de negócios anual mínimo, 
designadamente no domínio abrangido 
pelo contrato, e subscrevam um seguro de 
responsabilidade profissional adequado.

1. No que respeita à suficiência económica 
e financeira, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos tenham uma capacidade 
económica e financeira adequada. Para 
esse efeito, podem exigir que os operadores 
económicos tenham um determinado 
volume de negócios anual mínimo 
durante, pelo menos, os últimos cinco 
anos, designadamente no domínio 
abrangido pelo contrato, e subscrevam um 
seguro de responsabilidade profissional 
adequado.

Or. it
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Alteração 1085
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. No que respeita à suficiência económica 
e financeira, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos tenham uma capacidade 
económica e financeira adequada. Para 
esse efeito, podem exigir que os operadores 
económicos tenham um determinado 
volume de negócios anual mínimo, 
designadamente no domínio abrangido 
pelo contrato, e subscrevam um seguro de 
responsabilidade profissional adequado.

1. No que respeita à suficiência económica 
e financeira, as autoridades adjudicantes 
podem exigir que os operadores 
económicos tenham uma capacidade 
económica e financeira adequada. Para 
esse efeito, podem exigir que os operadores 
económicos tenham um determinado 
volume de negócios anual mínimo nos três 
últimos anos, designadamente no domínio 
abrangido pelo contrato, e subscrevam um 
seguro de responsabilidade profissional 
adequado.

Or. en

Justificação

Deve ser evitada a imposição, pelas autoridades adjudicantes, de um requisito mínimo ao 
volume de negócios anual por um período de tempo muito longo, dado poder limitar a 
participação de operadores económicos.

Alteração 1086
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder três vezes o valor estimado 
do contrato, salvo em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos. A autoridade 

Suprimido
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adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.

Or. en

Alteração 1087
Frank Engel, András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder três vezes o valor estimado 
do contrato, salvo em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder o valor estimado do contrato, 
salvo em circunstâncias excecionais 
devidamente justificadas relacionadas com 
riscos especiais associados à natureza das 
obras, serviços ou fornecimentos. A 
autoridade adjudicante indica essas 
circunstâncias excecionais na 
documentação relativa ao concurso.

Or. fr

Alteração 1088
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder três vezes o valor estimado 
do contrato, salvo em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.

Esse volume de negócios anual mínimo 
não deve exceder três vezes o valor 
estimado do contrato, salvo em 
circunstâncias excecionais devidamente 
justificadas relacionadas com riscos 
especiais associados à natureza das obras, 
serviços ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.



AM\908713PT.doc 17/165 PE492.860v01-00

PT

Or. it

Alteração 1089
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder três vezes o valor estimado 
do contrato, salvo em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.

O volume de negócios anual mínimo não 
deve exceder duas vezes o valor estimado 
do contrato, salvo em circunstâncias 
excecionais devidamente justificadas 
relacionadas com riscos especiais 
associados à natureza das obras, serviços 
ou fornecimentos. A autoridade 
adjudicante indica essas circunstâncias 
excecionais na documentação relativa ao 
concurso.

Or. en

Justificação

O nível mínimo do volume de negócios exigido não deve ser muito elevado, a fim de não 
limitar excessivamente o número de operadores económicos que participam no processo de 
adjudicação.

Alteração 1090
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Caso um contrato seja dividido em lotes, o 
presente artigo é aplicável em relação a 
cada lote. No entanto, a autoridade 
adjudicante pode estipular o volume de 
negócios anual mínimo por referência a 
grupos de lotes, caso sejam adjudicados a 
um mesmo adjudicatário vários lotes para 

Caso um contrato seja dividido em lotes, o 
presente artigo é aplicável em relação a 
cada lote.
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execução simultânea.

Or. en

Alteração 1091
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Caso um contrato seja dividido em lotes, o 
presente artigo é aplicável em relação a 
cada lote. No entanto, a autoridade 
adjudicante pode estipular o volume de 
negócios anual mínimo por referência a 
grupos de lotes, caso sejam adjudicados a 
um mesmo adjudicatário vários lotes para 
execução simultânea.

Caso um contrato seja dividido em lotes, o 
presente artigo é aplicável em relação a 
cada lote. No entanto, a autoridade 
adjudicante pode estipular o referido 
volume de negócios anual mínimo por 
referência a grupos de lotes, caso sejam 
adjudicados a um mesmo adjudicatário 
vários lotes para execução simultânea.

Or. it

Alteração 1092
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Não é claro até que ponto um "conflito de interesses" não especificado, na aceção da 
segunda frase, pode ter uma incidência negativa na execução do contrato. Além disso, não 
deve caber apenas às autoridades adjudicantes determinar o que constitui um "conflito de 
interesses".

Alteração 1093
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Cumprem as disposições aplicáveis 
em cada Estado-Membro em matéria de 
inserção profissional de pessoas 
portadoras de deficiência;

Or. es

Alteração 1094
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma autoridade adjudicante pode 
solicitar a um candidato ou proponente, em 
qualquer altura durante o procedimento, 
que apresente todos ou parte dos 
documentos exigidos, nos casos em que 
isso se afigure necessário para garantir a 
correta condução do procedimento.

1. Uma autoridade adjudicante deve exigir
a um candidato ou proponente, em 
qualquer altura durante o procedimento, 
que apresente todos ou parte dos 
documentos exigidos, nos casos em que 
isso se afigure necessário para garantir a 
correta condução do procedimento.

Or. es
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Alteração 1095
Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Pode ser fixado um novo prazo para 
a apresentação de declarações e provas 
solicitadas pela autoridade adjudicante e 
que não tenham sido apresentadas dentro 
de prazo de apresentação de propostas. 

Or. de

Justificação

Nos processos formais, deve ser possível efetuar pequenas alterações ou melhorias. As 
autoridades adjudicantes poderiam, assim, solicitar às empresas a apresentação de 
documentos em falta. Sem uma disposição neste sentido, a autoridade adjudicante é obrigada 
a excluir automaticamente a proposta economicamente mais vantajosa de uma empresa 
idónea e conhecida, se um dos documentos exigidos para provar a idoneidade da empresa 
faltar ou estiver incompleto.

Alteração 1096
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os candidatos e os proponentes não têm 
de voltar a apresentar um certificado ou 
outros documentos comprovativos que já 
tenham sido apresentadas à mesma 
autoridade adjudicante nos últimos 
quatro anos, no âmbito de um 
procedimento anterior, e que ainda sejam 
válidos.

Suprimido

Or. en
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Justificação

Accepting self-declarations as a preliminary evidence in the procedure is a good way to 
facilitate acces of SMEs to public contracts. However, it should not obstruct a balance 
between obligations or rights of parties to the procedure. Public authorities should have a 
possibility to verify whether a candidate fulfills requirements. In particular, contracting 
authority shall have the right to ask tenderers or candidates to submit up-to-date certificates 
even in the case where they have submitted them to the same contracting authority in the past 
four years. It is essential for a contracting authority to have up-to-date information about 
qualifications of the candidate in question.

Alteração 1097
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os candidatos e os proponentes não têm de 
voltar a apresentar um certificado ou outros 
documentos comprovativos que já tenham 
sido apresentadas à mesma autoridade 
adjudicante nos últimos quatro anos, no 
âmbito de um procedimento anterior, e que 
ainda sejam válidos.

Os candidatos e os proponentes não têm de 
voltar a apresentar um certificado ou outros 
documentos comprovativos que já tenham 
sido apresentadas à mesma autoridade 
adjudicante nos últimos dois anos, no 
âmbito de um procedimento anterior, e que 
ainda sejam válidos. A autoridade 
adjudicante tem, no entanto, o direito de 
exigir provas mais recentes, em caso de 
validade questionável durante o 
procedimento.

Or. en

Alteração 1098
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O recurso ao e-Certis tornar-se-á 
obrigatório e as autoridades adjudicantes 
serão obrigadas a exigir apenas os tipos de 

2. O recurso ao e-Certis tornar-se-á 
obrigatório e as autoridades adjudicantes 
serão obrigadas a exigir apenas os tipos de 
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certificados ou formas de documentos 
comprovativos disponíveis no e-Certis o 
mais tardar 2 anos após a data prevista no 
artigo 92.º, n.º 1.

certificados ou formas de documentos 
comprovativos disponíveis no e-Certis o 
mais tardar 2 anos após a data prevista no 
artigo 92.º, n.º 1, exceto em circunstâncias 
devidamente justificadas relacionadas 
com os riscos específicos decorrentes da 
natureza das obras, serviços ou 
fornecimentos.

Or. en

Alteração 1099
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 59

Texto da Comissão Alteração

Artigo 59.º Suprimido
Passaporte Europeu para os Contratos 

Públicos
1. As autoridades nacionais emitem, a 
pedido de um operador económico com 
sede social no Estado-Membro em causa e 
que cumpra as condições necessárias, um 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos. O Passaporte Europeu para os 
Contratos Públicos contém as 
informações específicas enunciadas no 
anexo XIII e é elaborado com base num 
formulário normalizado. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade
com o artigo 89.º a fim de alterar o anexo 
XIII, por razões que se prendam com o 
progresso técnico ou por razões de ordem 
administrativa. A Comissão também é 
responsável pela elaboração do 
formulário-tipo para o Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos. 
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.
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2. O mais tardar 2 anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, o passaporte 
será fornecido exclusivamente em 
formato eletrónico. 
3. A autoridade responsável pela emissão 
do passaporte obtém a informação 
pertinente diretamente das autoridades 
competentes, salvo nos casos em que isso 
seja proibido pela legislação nacional de 
proteção dos dados pessoais.
4. O Passaporte Europeu para os 
Contratos Públicos é reconhecido por 
todas as autoridades adjudicantes como 
prova de cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte 
ter sido emitido há mais de seis meses.
5. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros as 
informações relacionadas com a 
autenticidade e o teor do Passaporte 
Europeu para os Contratos Públicos. As 
autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações nos termos 
do artigo 88.º.

Or. en

Justificação

It would be enough to accept Passports issued by other Member States, just as it is now in the 
case of official lists of approved economic operators or their certification as provided for in 
Article 52 of Directive 2004/18. It is not clear why Passport should be mandatory, official 
lists and certification being facultative. Added value of the provision is questionable: where 
contracting authorities are obliged to accept self-declaration as preliminary evidence that 
candidates fulfil selection criteria, it is pointless to introduce additional kind of 
documentation such as European Procurement Passport.

Alteração 1100
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. O mais tardar 2 anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, o passaporte 
será fornecido exclusivamente em formato 
eletrónico.

2. O mais tardar 4 anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, o passaporte 
será fornecido exclusivamente em formato 
eletrónico.

Or. it

Alteração 1101
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Sirpa Pietikäinen, Jürgen 
Creutzmann, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade responsável pela emissão 
do passaporte obtém a informação 
pertinente diretamente das autoridades 
competentes, salvo nos casos em que isso 
seja proibido pela legislação nacional de 
proteção dos dados pessoais.

3. A autoridade responsável pela emissão 
do passaporte obtém a informação 
pertinente diretamente das autoridades 
competentes, salvo nos casos em que isso 
seja proibido pela legislação nacional de 
proteção dos dados pessoais e em que a 
informação só possa ser recolhida junto 
do próprio operador económico. Nestes 
casos, o operador económico deve 
transmitir a informação à autoridade, 
para obter o Passaporte para os Contratos 
Públicos.

Or. en

Justificação

Um Passaporte para os Contratos Públicos irá baixar os custos das transações em matéria 
de procedimentos de adjudicação de contratos públicos, devendo conter mais informações do 
que as possíveis de obter pelas próprias autoridades. Devem pedir ao operador económico 
informações impossíveis de obter de outra forma. 

Alteração 1102
Morten Løkkegaard, Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Do Passaporte para os Contratos 
Públicos devem constar as informações 
enunciadas no anexo XIII e uma 
declaração de compromisso de honra em 
como o operador económico não se 
comprometeu e não se comprometerá a:
(a) Influenciar indevidamente o 
procedimento de tomada de decisão da 
autoridade adjudicante ou obter 
informações confidenciais que lhe possam 
conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;
(b) Estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência;
(c) Fornecer deliberadamente 
informações erróneas que possam 
influenciar materialmente as decisões 
relativas à exclusão, à seleção e à 
adjudicação.
O Passaporte para os Contratos Públicos 
deve ser assinado pelo operador 
económico; é assim garantida a validade 
da informação constante do passaporte.

Or. en

Alteração 1103
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
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cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de seis meses.

cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com a natureza específica de 
um caso individual ou com o facto de o 
passaporte ter sido emitido há mais de seis 
meses. Em tais casos, a autoridade 
adjudicante tem o direito de exigir outros 
certificados mais recentes ou diferentes.

Or. en

Alteração 1104
Andreas Schwab, Sirpa Pietikäinen, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de seis meses.

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de um ano.

Or. en

Justificação

O Passaporte para os Contratos Públicos deve ser emitido por um ano. As informações de 
índole económica dele constantes refletem as contas anuais da empresa e evitam a repetição 
dos dados de seis em seis meses. Relativamente à validade das informações fornecidas no 
passaporte, ou seja, no respeitante à dívida pública, nos termos do artigo 22.º, alínea c), o 
operador económico deve fornecer uma declaração de compromisso de honra em como não 
prestou nem prestará deliberadamente informações erróneas.

Alteração 1105
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de seis meses.

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de um ano.

Or. en

Alteração 1106
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Os proponentes podem ser excluídos 
do Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos devido ao não pagamento das 
contribuições para a segurança social, ou 
quando o operador económico tenha sido 
condenado por sentença transitada em 
julgado por um crime que afeta a sua 
conduta profissional, ou tenha cometido 
uma falta grave em matéria profissional.

Or. en

Alteração 1107
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 60 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

2. A prova da capacidade económica e 
financeira do operador económico, assim 
como o cumprimento das regras e normas 
no domínio do bem-estar dos animais,
pode ser feita, regra geral, por uma ou mais 
das referências enunciadas no anexo XIV, 
parte 1.

Or. en

Alteração 1108
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade adjudicante deve 
solicitar aos proponentes ou candidatos 
que forneçam provas de que tiveram em 
conta, na elaboração da sua proposta, as 
obrigações relativas às disposições de 
proteção do emprego e as condições de 
trabalho em vigor no local onde irão 
decorrer as obras ou será prestado o 
serviço.

Or. en

Justificação

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

Alteração 1109
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 61 – título
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Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

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

Or. en

Alteração 1110
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso exijam a apresentação de 
certificados emitidos por organismos 
independentes que atestem que o operador 
económico satisfaz determinadas normas 
de garantia de qualidade, nomeadamente 
de acessibilidade para pessoas com 
deficiência, as autoridades adjudicantes 
devem remeter para sistemas de garantia de 
qualidade baseados em séries de normas 
europeias pertinentes e certificados por 
organismos acreditados. As autoridades 
adjudicantes devem reconhecer os 
certificados equivalentes de organismos 
estabelecidos noutros Estados-Membros. 
Devem igualmente aceitar outras provas de 
medidas de garantia da qualidade 
equivalentes apresentadas pelos operadores 
económicos que não tenham acesso aos 
referidos certificados ou qualquer 
possibilidade de os obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

1. Caso exijam a apresentação de 
certificados emitidos por organismos 
independentes que atestem que o operador 
económico satisfaz determinadas normas 
de garantia de qualidade, nomeadamente 
de acessibilidade para pessoas com 
deficiência, de economia social e solidária 
e de comércio ético, as autoridades 
adjudicantes devem remeter para sistemas 
de garantia de qualidade baseados em 
séries de normas europeias pertinentes e 
certificados por organismos acreditados. 
As autoridades adjudicantes devem 
reconhecer os certificados equivalentes de 
organismos estabelecidos noutros Estados-
Membros. Devem igualmente aceitar 
outras provas de medidas de garantia da 
qualidade equivalentes apresentadas pelos 
operadores económicos que não tenham 
acesso aos referidos certificados ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

Or. en

Alteração 1111
Catherine Stihler
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Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Caso exijam a apresentação de 
certificados emitidos por organismos 
independentes que atestem que o operador 
económico satisfaz determinadas normas 
de garantia de qualidade, nomeadamente 
de acessibilidade para pessoas com 
deficiência, as autoridades adjudicantes 
devem remeter para sistemas de garantia de 
qualidade baseados em séries de normas 
europeias pertinentes e certificados por 
organismos acreditados. As autoridades 
adjudicantes devem reconhecer os 
certificados equivalentes de organismos 
estabelecidos noutros Estados-Membros. 
Devem igualmente aceitar outras provas de 
medidas de garantia da qualidade 
equivalentes apresentadas pelos operadores 
económicos que não tenham acesso aos 
referidos certificados ou qualquer 
possibilidade de os obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

1. Caso exijam a apresentação de 
certificados emitidos por organismos 
independentes que atestem que o operador 
económico satisfaz determinadas normas 
de garantia de qualidade, nomeadamente 
de acessibilidade para pessoas com 
deficiência, de economia social e solidária 
e de comércio ético, as autoridades 
adjudicantes devem remeter para sistemas 
de garantia de qualidade baseados em 
séries de normas europeias pertinentes e 
certificados por organismos acreditados, ou 
sistemas de certificação de organizações 
auditadas por terceiros multilaterais. As 
autoridades adjudicantes devem reconhecer 
os certificados equivalentes de organismos 
estabelecidos noutros Estados-Membros. 
Devem igualmente aceitar outras provas de 
medidas de garantia da qualidade 
equivalentes apresentadas pelos operadores 
económicos que não tenham acesso aos 
referidos certificados ou qualquer 
possibilidade de os obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

Or. en

Justificação

É perfeitamente legítimo que uma autoridade adjudicante peça a potenciais proponentes 
informações sobre como tencionam satisfazer os objetivos estabelecidos no contrato. Como já 
reconhecido pela Comissão na sua comunicação sobre "O papel do comércio equitativo e dos 
programas não-governamentais de garantia da sustentabilidade relacionados com o 
comércio" COM (2009) 215), os sistemas privados de certificação de organizações auditadas 
por terceiros multilaterais são suficientemente robustos e constituem uma ferramenta útil 
para as autoridades adjudicantes.

Alteração 1112
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Caso as autoridades adjudicantes exijam 
a apresentação de certificados emitidos por 
organismos independentes que atestem que 
o operador económico respeita 
determinados sistemas ou normas de gestão 
ambiental, devem reportar-se ao sistema de 
ecogestão e auditoria da União Europeia 
(EMAS), a outros sistemas reconhecidos 
em conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou a 
outras normas de gestão ambiental 
baseadas em normas europeias ou 
internacionais pertinentes de organismos 
acreditados. As autoridades adjudicantes 
devem reconhecer os certificados 
equivalentes de organismos estabelecidos 
noutros Estados-Membros. Devem 
igualmente aceitar outras provas de 
medidas de gestão ambiental equivalentes 
apresentadas pelos operadores económicos 
que não tenham acesso aos referidos 
certificados ou qualquer possibilidade de 
os obter dentro dos prazos estabelecidos.

2. Caso as autoridades adjudicantes exijam 
a apresentação de certificados emitidos por 
organismos independentes que atestem que 
o operador económico respeita 
determinados sistemas ou normas de gestão 
ambiental, devem reportar-se ao sistema de 
ecogestão e auditoria da União Europeia 
(EMAS), a outros sistemas reconhecidos 
em conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho41 ou a 
outras normas de gestão ambiental 
baseadas em normas europeias ou 
internacionais pertinentes de organismos 
acreditados. As autoridades adjudicantes 
devem reconhecer os certificados 
equivalentes de organismos estabelecidos 
noutros Estados-Membros. Devem 
igualmente aceitar outras provas de 
medidas de gestão ambiental equivalentes 
apresentadas pelos operadores económicos 
que não tenham acesso aos referidos 
certificados ou qualquer possibilidade de 
os obter dentro dos prazos estabelecidos.
Por forma a não discriminar os 
proponentes que investem tempo e 
dinheiro em certificados e em relatórios 
de ensaio, o encargo de obter a 
equivalência deve caber ao proponente 
que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 1113
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Caso as autoridades adjudicantes exijam 
a apresentação de certificados emitidos por 
organismos independentes que atestem que 
o operador económico respeita 
determinados sistemas ou normas de gestão 
ambiental, devem reportar-se ao sistema de 
ecogestão e auditoria da União Europeia 
(EMAS), a outros sistemas reconhecidos 
em conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou a 
outras normas de gestão ambiental 
baseadas em normas europeias ou 
internacionais pertinentes de organismos 
acreditados. As autoridades adjudicantes 
devem reconhecer os certificados 
equivalentes de organismos estabelecidos 
noutros Estados-Membros. Devem 
igualmente aceitar outras provas de 
medidas de gestão ambiental equivalentes 
apresentadas pelos operadores económicos 
que não tenham acesso aos referidos 
certificados ou qualquer possibilidade de 
os obter dentro dos prazos estabelecidos.

2. Caso as autoridades adjudicantes exijam 
a apresentação de certificados emitidos por 
organismos independentes que atestem que 
o operador económico respeita 
determinados sistemas ou normas de gestão 
ambiental, devem reportar-se ao sistema de 
ecogestão e auditoria da União Europeia 
(EMAS), a outros sistemas reconhecidos 
em conformidade com o artigo 45.º do 
Regulamento (CE) n.º 1221/2009 do 
Parlamento Europeu e do Conselho41 ou a 
outras normas de gestão ambiental 
baseadas em normas europeias ou 
internacionais pertinentes de organismos 
acreditados. As autoridades adjudicantes 
devem reconhecer os certificados 
equivalentes de organismos estabelecidos 
noutros Estados-Membros. Em caso de 
serviços, poderá tratar-se de certificados 
do rótulo ecológico que também incluem 
critérios de gestão ambiental. Devem 
igualmente aceitar outras provas de 
medidas de gestão ambiental equivalentes 
apresentadas pelos operadores económicos 
que não tenham acesso aos referidos 
certificados ou qualquer possibilidade de 
os obter dentro dos prazos estabelecidos.

Or. en

Alteração 1114
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Caso as autoridades adjudicantes 
exijam a apresentação de certificados ou 
de documentos comprovativos 
correspondentes elaborados por 
organismos independentes atestando que 
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o operador obedece a determinadas 
normas ou a determinados sistemas de 
gestão relativos às condições de trabalho 
ao longo da cadeia de abastecimento 
abrangidas pelas Convenções da 
Organização Internacional do Trabalho 
(OIT) constantes do anexo XI, as 
autoridades adjudicantes devem aludir à 
participação em iniciativas multilaterais 
em que se encontrem representadas
empresas, sindicatos e/ ou organizações 
não-governamentais. As iniciativas 
multilaterais devem ter um sistema 
independente de verificação dos membros, 
por forma a assegurar o cumprimento das 
disposições constantes do anexo XI.

Or. en

Alteração 1115
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1116
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1117
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos de empreitada de 
obras, dos contratos de serviços e de 
operações de montagem e instalação no 
quadro de um contrato de fornecimento, 
as autoridades adjudicantes podem exigir 
que determinadas tarefas críticas sejam 
executadas pelo próprio proponente ou, se 
a proposta for apresentada por um 
agrupamento de operadores económicos 
na aceção do artigo 6.º, por um 
participante no agrupamento.

Suprimido

Or. it

Alteração 1118
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 63 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão e aos restantes 
Estados-Membros o endereço do 
organismo de certificação ou do organismo 
responsável pelas listas oficiais, para o 
qual devem ser enviados os pedidos.

Quando solicitados a fazê-lo, comunicam 
à Comissão e aos restantes Estados-
Membros o endereço do organismo de 
certificação ou do organismo responsável 
pela lista oficial.

Or. en

Alteração 1119
Monica Luisa Macovei

Proposta de diretiva
Artigo 63.° – n.° 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem publicar em 
linha e proceder regularmente à 
atualização da lista de operadores 
económicos excluídos da participação 
num procedimento de contratação pública 
pelos motivos estipulados no artigo55.º, 
n.ºs 1, 2 e 3.

Or. en

Alteração 1120
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 63 – n.º 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

8-A. As autoridades adjudicantes podem 
realizar a seleção qualitativa recorrendo a 
um sistema de notação e de classificação 
dos candidatos, os quais podem intervir 
na classificação final das propostas.

Or. fr
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Alteração 1121
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos concursos limitados, nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, no diálogo concorrencial e 
nas parcerias para a inovação, as 
autoridades adjudicantes podem restringir 
o número de candidatos que satisfazem os 
critérios de seleção que irão convidar a 
concorrer ou a iniciar um diálogo, desde 
que exista um número suficiente de 
candidatos qualificados.

1. Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem os critérios de seleção que 
irão convidar a concorrer ou a iniciar um 
diálogo, desde que exista um número 
suficiente de candidatos qualificados.

Or. fr

Alteração 1122
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos concursos limitados, o número 
mínimo de candidatos não pode ser inferior 
a cinco. Nos procedimentos de concurso 
com negociação, no procedimento de 
diálogo concorrencial e nas parcerias 
para a inovação, o número mínimo não 
pode ser inferior a três. Em qualquer caso, 
o número de candidatos convidados deve 
ser suficiente para garantir uma 
concorrência real.

1. Nos concursos limitados, o número 
mínimo de candidatos não pode ser inferior 
a cinco. Nos procedimentos de concurso 
com negociação, o número não pode ser 
inferior a três. Em qualquer caso, o número 
de candidatos convidados deve ser 
suficiente para garantir uma concorrência 
real.

Or. fr
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Alteração 1123
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Konstantinos Poupakis, Anna Maria Corazza 
Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 1124
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, as 
autoridades adjudicantes devem adjudicar 
os contratos públicos à proposta 
economicamente mais vantajosa.

Or. de

Justificação

O critério da "proposta economicamente mais vantajosa" é um critério transversal que 
abrange aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como o preço e os custos.
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Alteração 1125
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1126
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, o 
critério em que as autoridades adjudicantes 
se devem basear para a adjudicação é o da 
proposta economicamente mais vantajosa. 
No caso de o contrato público dizer 
respeito ao fornecimento de bens, em 
particular bens normalizados, as 
autoridades adjudicantes podem basear-se 
no critério do preço mais baixo para a 
adjudicação do contrato.

Or. fr
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Alteração 1127
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. Sem prejuízo das disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas nacionais relativas à 
remuneração de determinados serviços, as 
autoridades adjudicantes devem basear-se,
para a adjudicação, em critérios múltiplos 
que determinem a oferta economicamente 
mais vantajosa.

Or. fr

Alteração 1128
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1129
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido
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Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada pelos mesmos autores ao artigo 66.º, n.º 1. O 
critério da "proposta economicamente mais vantajosa" é um critério transversal que abrange 
aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como o preço e os custos.

Alteração 1130
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1131
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. fr

Alteração 1132
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

(a) a proposta mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 1133
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

(a) a proposta mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais;

Or. en

Alteração 1134
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. en

Alteração 1135
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido
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Or. fr

Alteração 1136
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 1137
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada pelos mesmos autores ao artigo 66.º, n.º 1. O 
critério da "proposta economicamente mais vantajosa" é um critério transversal que abrange 
aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como o preço e os custos.

Alteração 1138
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido
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Or. fr

Alteração 1139
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 1140
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. fr

Alteração 1141
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. nl
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Alteração 1142
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (b) (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 1143
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (b) O preço mais baixo apenas quando, de 
um ponto de vista objetivo, não existam 
outros critérios de adjudicação, sobretudo 
para produtos normalizados, que não 
diferem significativamente em termos da 
sua composição ou das suas 
características.

Or. en

Justificação

Embora na maior parte dos casos a proposta economicamente mais vantajosa deva ser o 
critério de adjudicação decisivo, o critério do preço mais baixo deve manter-se para os 
produtos normalizados.Alteração 1144
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. da
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Alteração 1145
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik, Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1146
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada pelos mesmos autores ao artigo 66.º, n.º 1. O 
critério da "proposta economicamente mais vantajosa" é um critério transversal que abrange 
aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como o preço e os custos.
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Alteração 1147
Morten Løkkegaard, Jens Rohde, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1148
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 1149
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Os custos podem ser avaliados, por opção 
da autoridade adjudicante, recorrendo a 
uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Or. en

Alteração 1150
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, por opção
da autoridade adjudicante, apenas com 
base no preço ou recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Os custos devem ser avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.

Or. de

Alteração 1151
Christel Schaldemose

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

da do n.º 1, alínea b), outros critérios 
ligados ao objeto do contrato público em 
questão, nomeadamente:

Or. da

Alteração 1152
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Konstantinos Poupakis, Anna Maria 
Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os custos devem ser avaliados recorrendo 
a uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º.
No caso dos produtos e serviços altamente 
normalizados, o preço deve ser o critério
de adjudicação decisivo.
Outros critérios podem incluir, 
nomeadamente:

Or. fr

Alteração 1153
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1154
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa deve ser identificada do ponto de 
vista da autoridade adjudicante com base 
em critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos o preço ou os custos e outros 
critérios qualitativos, ambientais e sociais
ligados ao objeto do contrato público em 
questão, nomeadamente:

Or. de

Justificação

Alteração decorrente da que é apresentada pelos mesmos autores ao artigo 66.º, n.º 1. O 
critério da "proposta economicamente mais vantajosa" é um critério transversal que abrange 
aspetos qualitativos, ambientais e sociais, bem como o preço e os custos.
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Alteração 1155
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1156
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de



AM\908713PT.doc 51/165 PE492.860v01-00

PT

Alteração 1157
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1158
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1159
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os custos devem ser avaliados recorrendo 
a uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 67.º. No caso dos 
produtos e serviços altamente 
normalizados, o preço deve ser o critério 
de adjudicação decisivo. Outros critérios 
podem incluir, nomeadamente:

Or. fr

Alteração 1160
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 

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

critérios devem ser incluídos, para além do 
preço ou dos custos na aceção da do n.º 1, 
alínea b), outros critérios ligados ao objeto 
ou à produção do objeto do contrato 
público em questão, nomeadamente:

Or. en

Alteração 1161
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl

Alteração 1162
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão, nomeadamente:

Or. en

Alteração 1163
Sergio Gaetano Cofferati

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

Texto da Comissão Alteração

(-a) Condições de trabalho dignas, saúde 
e segurança no local de trabalho e 
respeito pela contratação coletiva;

Or. it

Alteração 1164
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1165
Anna Maria Corazza Bildt

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, caráter inovador e 
características ambientais, incluindo a 
relação custo-eficácia dos concursos 
realizados a nível local, quando 
necessário;

Or. en

Alteração 1166
Herbert Dorfmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A introdução deste critério adicional permitiria às autoridades adjudicantes ter em conta o 
valor acrescentado específico oferecido por determinados produtos e serviços. Este valor 
acrescentado decorre do facto de os ciclos curtos permitirem, de um modo geral, que os bens 
e serviços cheguem mais rapidamente às autoridades adjudicantes e que seja dada resposta 
de forma mais rápida e flexível às suas necessidades. Ao mesmo tempo, é possível melhorar 
de forma sustentável as condições ambientais (menor duração dos transportes e do 
armazenamento, menos emissões).

Alteração 1167
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Desempenho, designadamente níveis de 
desempenho em termos ambientais e 
climáticos, bem como desempenho em 
termos de impacto social;

Or. en

Alteração 1168
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Custo e qualidade do ciclo de vida, 
designadamente valor técnico, 
características estéticas e funcionais, 
acessibilidade, conceção para todos os 
utilizadores, características ambientais e 
caráter inovador;

Or. en

Alteração 1169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e aspetos inovadores, serviço e 
assistência técnica pós-venda, condições 
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de entrega (data de entrega, processo de 
entrega e prazo de entrega ou de 
execução);

Or. en

Justificação

A lista de critérios – para além do preço e dos custos – suscetíveis de serem tidos em conta 
não é exaustiva, mas sim aberta, facto que deve ser claramente enunciado no artigo.

Alteração 1170
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1171
Toine Manders

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. nl
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Alteração 1172
Ian Hudghton

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador e, sempre 
que razões de ordem pública tendentes a 
promover o crescimento económico 
sustentável o justifiquem, impacto 
socioeconómico;

Or. en

Justificação

Sempre que razões de ordem pública tendentes a promover o crescimento económico 
sustentável o justifiquem, as autoridades adjudicantes devem poder incluir critérios 
relacionados com o impacto socioeconómico, a fim de identificar a proposta que oferece a 
melhor relação qualidade/ preço em relação ao objetivo visado. A par das disposições em 
vigor na proposta legislativa, a presente alteração não traria vantagens evidentes para os 
proponentes locais, nem discriminaria em relação aos outros.

Alteração 1173
Catherine Stihler

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais, caráter inovador e, sempre que
razões de ordem pública tendentes a 
promover o crescimento económico 
sustentável o justifiquem, impacto 
socioeconómico;
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Or. en

Alteração 1174
Louis Grech

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador, apoio à 
formação local, cadeia de apoio local, 
coesão social e considerações em matéria 
de comércio justo, bem como o 
compromisso de recrutar grupos-alvo, tais 
como desempregados de longa duração, 
jovens e pessoas com deficiência, para a 
execução do contrato;

Or. en

Alteração 1175
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Critérios relacionados com o 
processo do ciclo de vida;

Or. en

Justificação

A alteração visa alargar o campo de manobra das autoridades adjudicantes para exigirem a 
inclusão de preocupações sociais e ambientais nos critérios de adjudicação.
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Alteração 1176
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Custos ao longo do ciclo de vida, em 
conformidade com o artigo 67.º

Or. en

Justificação

Os custos relacionados com o ciclo de vida devem ser uma das opções para determinar qual 
a proposta economicamente mais vantajosa.

Alteração 1177
Toine Manders

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Características inovadoras, 
incluindo as melhores técnicas 
disponíveis;

Or. nl

Alteração 1178
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Critérios do procedimento de 
produção socialmente sustentável, que 
também pode envolver o emprego de 
pessoas desfavorecidas ou de membros de 
grupos vulneráveis;
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Or. en

Justificação

A alteração visa alargar o campo de manobra das autoridades adjudicantes para exigirem a 
inclusão de preocupações sociais e ambientais nos critérios de adjudicação.

Alteração 1179
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anna Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

Uma regra que estipule que, após a adjudicação do contrato, o pessoal ao serviço do 
adjudicatário só pode ser substituído após autorização da autoridade adjudicante e que esta 
deve verificar se as substituições garantem uma organização e qualidade equivalentes 
comportaria uma carga administrativa excessiva e poderia causar problemas relacionados 
com o direito do trabalho, em particular para as PME. Além disso, esta regra é contrária ao 
princípio da separação dos critérios de elegibilidade e adjudicação.

Alteração 1180
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Isto deve competir à autoridade adjudicante. Para a recuperação de edifícios antigos, por 
exemplo, aqueles critérios são tão importantes como para a conceção de obras.

Alteração 1181
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Características do ciclo de vida;

(b-A) Organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa;
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(b-B) Segurança ou dimensões, incluindo 
os procedimentos relativos à garantia da 
qualidade, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções para o 
utilizador;
(b-C) Regras relativas à conceção e 
previsão de custos, ensaio, inspeção e 
aceitação das obras, bem como a 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.

Or. en

Alteração 1182
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Sempre que a qualidade do pessoal 
seja de importância crucial para a 
execução do contrato, a organização, 
habilitações e experiência do pessoal 
afetado à execução do contrato em causa 
podem ser tidas em consideração, daí 
resultando que, após a adjudicação do 
contrato, a substituição desse pessoal 
carece da autorização da autoridade 
adjudicante;

Or. en

Justificação

O critério relacionado com as habilitações e a experiência do pessoal deve ser considerado 
apenas em relação a serviços de, por exemplo, natureza intelectual, em que as habilitações e 
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a experiência de um determinado indivíduo se revestem de uma importância crucial para a 
prestação de um serviço de elevada qualidade. No entanto, se estiver previsto para todos os 
tipos de serviços, deve, pelo menos, explicitar-se que o critério pode ser aplicado se as 
habilitações e a experiência do pessoal forem de importância crucial para que um 
determinado serviço seja prestado com elevada qualidade.

Alteração 1183
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A presente alteração visa proporcionar às autoridades adjudicantes um âmbito mais 
alargado para terem em conta a subcontratação.

Alteração 1184
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1185
Catherine Stihler

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1186
Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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produção ou execução das obras, 
fornecimentos ou serviços solicitados.

Or. de

Justificação

No contexto dos procedimentos de adjudicação de contratos, os critérios não relacionados 
com os contratos só devem ser usados se estiverem estreitamente relacionados com o objeto 
dos mesmos. A exigência de ter em conta os procedimentos de produção para a determinação 
da proposta economicamente mais vantajosa é contrária a esse princípio.

Alteração 1187
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 1188
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1189
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) Procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 22, especificados 
nos termos do n.º 4.

Or. en

Justificação

Formulação extremamente complexa - redundante

Alteração 1190
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d) – subalínea 1-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Esses critérios podem abranger critérios 
em matéria de recursos humanos que 
participem diretamente no processo de 
produção, tais como condições dignas, 
nomeadamente salário, proteção social, 
proteção da saúde e da segurança, 
igualdade de oportunidades e igualdade 
de género para o pessoal afeto à 
produção, emprego de pessoas 
desfavorecidas ou de membros de grupos 
vulneráveis, assim como oportunidades de 
formação para os trabalhadores 
envolvidos no processo de produção.

Or. en

Alteração 1191
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A autoridade adjudicante pode 
também incluir o necessário elemento de 
preço no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, através 
da definição de um preço ou custo fixo, 
com base no qual os operadores 
económicos competem tendo apenas em 
conta critérios de qualidade.

Or. en

Alteração 1192
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(d-A) Critérios sociais, tais como o 
respeito pelo direito a condições de 
trabalho dignas, as normas relativa à 
saúde e à segurança, a negociação 
coletiva, a igualdade de género (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), a integração social, 
incluindo oportunidades de emprego para 
trabalhadores com deficiência, 
desfavorecidos ou vulneráveis (tais como 
desempregados de longa duração, 
ciganos, migrantes ou trabalhadores mais 
jovens e mais velhos), o acesso à 
formação profissional in situ, o 
envolvimento e consulta dos utilizadores, 
a acessibilidade económica, os direitos 
humanos e o comércio ético;

Or. de

Alteração 1193
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) As características relacionadas com 
as condições de trabalho que tenham por 
objeto proteger a saúde dos trabalhadores 
ou favorecer a integração social de 
pessoas desfavorecidas ou portadoras de 
deficiência entre o pessoal afetado à 
execução do contrato.

Or. es

Alteração 1194
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Critérios sociais como, por exemplo, 
a igualdade de género, a inclusão social, 
incluindo as oportunidades de emprego 
para os trabalhadores com deficiência, 
desfavorecidos ou vulneráveis, o acesso à 
formação profissional no local de 
trabalho, a consulta e a participação dos 
utilizadores e a acessibilidade económica;

Or. it

Alteração 1195
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Critérios sociais.

Or. da

Alteração 1196
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, 
Rafał Trzaskowski, Małgorzata Handzlik

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Alteração 1197
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 1198
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1199
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1200
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos 
critérios de adjudicação nas propostas.

Suprimido

Or. de

Justificação

O artigo 66.º, n.º 4, não está redigido de forma clara e não tem qualquer pertinência jurídica. 
Não se percebe claramente que questões a Comissão pretende regulamentar através desta 
disposição, dado que o seu conteúdo já está totalmente coberto pela proibição geral de 
contornar as normas e pelo princípio da transparência. Convém, pois, suprimir esta 
disposição para garantir a simplificação e uma maior segurança jurídica.
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Alteração 1201
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos 
critérios de adjudicação nas propostas.

4. Os critérios de adjudicação devem ser 
acompanhados de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes.

Or. en

Alteração 1202
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
de adjudicação nas propostas.

4. Os critérios de adjudicação devem estar 
estreitamente associados ao objeto do 
contrato (incluindo as características 
invisíveis de produtos ou serviços, tais 
como as características do ciclo de vida na 
aceção do n.º 22-A (novo); devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e leal e ser acompanhados de 
requisitos que permitam uma verificação 
eficaz da informação fornecida pelos 
proponentes. As autoridades adjudicantes 
procedem a uma verificação eficaz, com 
base na informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
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de adjudicação nas propostas.

Or. de

Alteração 1203
Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. 
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos 
critérios de adjudicação nas propostas.

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Os critérios 
de adjudicação utilizados para identificar 
a proposta com a melhor relação 
qualidade/ preço devem:

(a) Estar ligados ao objeto;
(b) Assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva; e ainda
(c) Ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes;

Or. en

Alteração 1204
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A adjudicação de contratos relativos 
a serviços de caráter intelectual baseia-se, 
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em princípio, no critério a que se refere o 
n.º 1, alínea a). O critério do preço mais 
baixo só pode ser usado, com uma 
justificação válida, no caso de prestações 
não complexas, de caráter repetitivo e que 
não exijam um conjunto multidisciplinar 
de competências.

Or. it

Alteração 1205
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1206
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

5. No caso previsto no n.º 1, alínea a), a 
autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 

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

relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta mais vantajosa a nível, 
económico, social e ambiental.

Or. en

Alteração 1207
Ivo Belet

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

Texto da Comissão Alteração

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

5. No caso previsto no n.º 1, alínea a), a 
autoridade adjudicante especifica no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, na documentação 
relativa ao concurso ou, no caso do diálogo 
concorrencial, na memória descritiva, a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios usados para identificar a 
proposta com a melhor relação qualidade/ 
preço.

Or. en

Alteração 1208
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

1. O cálculo dos custos do ciclo de vida 
abrange todos os custos relevantes a seguir 
indicados ao longo do ciclo de vida de um 
produto, serviço ou obra na aceção do 
n.º 22 do artigo 2.º:

1. O cálculo dos custos do ciclo de vida 
abrange parte ou todos os custos a seguir 
indicados, suportados pela autoridade 
adjudicante ou por outros utilizadores, ao 
longo do ciclo de vida de um produto, 
serviço ou obra, na aceção do artigo 2.º, 
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n.º 22: 

Or. en

Justificação

O cálculo dos custos do ciclo de vida deve ter início no momento da aquisição e limitar-se 
aos custos internos. Os custos externos são difíceis de quantificar e o cálculo dos custos do 
ciclo de vida não deverá conduzir a novos entraves à livre circulação de mercadorias e 
serviços no mercado único. Os custos externos não devem, portanto, ser incluídos no cálculo 
dos custos do ciclo de vida.

Alteração 1209
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
manutenção e o fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem; e

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, custos de 
utilização, tais como o consumo de energia 
e a utilização de outros recursos, ou os 
custos de manutenção e o fim de vida útil, 
tais como os custos de recolha e 
reciclagem; e

Or. en

Justificação

Cabe referir que o cálculo dos custos do ciclo de vida deve ser objeto de especial atenção. O 
critério não deve constituir um fardo para as PME, que poderão enfrentar custos e encargos 
administrativos ao indicar os custos do ciclo de vida de um produto. Poderá ainda causar 
complicações na prática, dado que existem diversas metodologias para determinar os custos.

Alteração 1210
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais 
como o consumo de energia ou os custos 
de manutenção e o fim de vida útil, tais 
como os custos de recolha e reciclagem; e

(a) Custos internos relacionados com a
utilização, tais como custos de manutenção
e de eficácia dos recursos (incluindo a 
eficácia energética), custos de recolha e de 
reciclagem em fim de vida útil, bem como 
custos de impacto social sempre que se 
relacionem com a execução do contrato. 
Os custos internos abrangem ainda 
considerações relativas à eficácia da 
conceção e aos custos do planeamento e 
dos processos, tais como a utilização de 
meios eletrónicos;

Or. en

Alteração 1211
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
manutenção e o fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem; e

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
manutenção e o fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem;

Or. en

Alteração 1212
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos (a) Custos relacionados com a aquisição;
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relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais 
como o consumo de energia ou os custos 
de manutenção e o fim de vida útil, tais 
como os custos de recolha e reciclagem; e

Or. en

Alteração 1213
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Custos de utilização, tais como o 
consumo de energia e de outros recursos;

Or. en

Alteração 1214
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) Custos de manutenção;

Or. en

Alteração 1215
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-C) Custos de fim de vida útil, tais como 
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os custos de recolha e reciclagem;

Or. en

Alteração 1216
Morten Løkkegaard, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 67 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Os custos externos são difíceis de quantificar e o cálculo dos custos do ciclo de vida não 
deverá conduzir a novos entraves à livre circulação de mercadorias e serviços no mercado 
único. Os custos externos não devem, portanto, ser incluídos no cálculo dos custos do ciclo 
de vida.

Alteração 1217
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 67 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

outras emissões poluentes, assim como 
outros custos de atenuação das alterações 
climáticas.

Or. en

Alteração 1218
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 67 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Custos ambientais externos diretamente 
ligados ao ciclo de vida do produto, desde 
que seja possível determinar e confirmar o 
seu valor monetário.

Or. en

Alteração 1219
Pablo Arias Echeverría

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es
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Alteração 1220
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso as autoridades adjudicantes 
avaliem os custos com base numa 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, devem incluir no caderno 
de encargos os dados a serem 
apresentados pelos proponentes e o 
método que a autoridade adjudicante 
utilizará para determinar os custos do 
ciclo de vida. O método utilizado para 
calcular os custos do ciclo de vida deve 
preencher todas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 1221
Sari Essayah

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 1222
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso as autoridades adjudicantes 
avaliem os custos com base numa 
abordagem assente no cálculo dos custos 
do ciclo de vida, devem incluir no caderno 
de encargos os dados a serem 
apresentados pelos proponentes e o 
método que a autoridade adjudicante 
utilizará para determinar os custos do 
ciclo de vida com base nesses dados.

Or. en

Alteração 1223
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).
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Alteração 1224
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Basear-se em critérios objetivamente 
verificáveis e não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 1225
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1226
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

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

Alteração 1227
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).

Alteração 1228
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Ser acessível a todas as partes 
interessadas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
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adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).

Alteração 1229
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os dados necessários podem ser 
fornecidos mediante esforço razoável da 
parte de operadores económicos 
diligentes, nomeadamente os operadores 
de países terceiros.

Or. en

Alteração 1230
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Os dados necessários podem ser 
fornecidos mediante esforço razoável da 
parte de operadores económicos 
diligentes.

Or. en

Alteração 1231
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 1232
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).

Alteração 1233
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Or. de

Justificação

São bem-vindas as disposições que encorajam as autoridades adjudicantes a usar o custo do 
ciclo de vida como critério de adjudicação. No entanto, dado que esta disposição se baseia 
num futuro método de cálculo que ainda não foi determinado, deve ser suprimida neste 
momento por razões de imprevisibilidade.

Alteração 1234
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Or. nl

Alteração 1235
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).

Alteração 1236
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 1237
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. A Comissão deve estabelecer, quer 
mediante atos delegados, quer no âmbito 
de legislação setorial, metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida dos produtos com um potencial 
elevado em termos de economias ou de 
melhoria ambiental. Caso seja adotada 
uma metodologia comum para o cálculo 
dos custos do ciclo de vida por força de um 
ato legislativo da União, nomeadamente 
por via de atos delegados no âmbito de 
legislação setorial, essa metodologia deve 
ser aplicada quando o custo do ciclo de 
vida constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 1238
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso, por força de um ato legislativo da 
União, seja obrigatória a utilização de
uma metodologia comum para o cálculo 
dos custos do ciclo de vida abrangendo, 
nomeadamente, externalidades 
ambientais, essa metodologia deve ser 
aplicada quando o custo do ciclo de vida 
constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 66.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

É fundamental que o método comum para o cálculo dos custos do ciclo de vida seja adotado 
através de um ato legislativo da União e que a Comissão só possa atualizar o anexo XV. A 
formulação do artigo 67.º, n.º 3, 2.º parágrafo deve deixar claro que só é conferido à 
Comissão o direito de adotar atos delegados cujo objetivo seja atualizar o anexo XV. Em 
caso algum poderá ser considerado como base para a Comissão adotar atos delegados que 
tornem obrigatória qualquer metodologia de cálculo dos custos do ciclo de vida.

Alteração 1239
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Suprimido

Or. nl
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Alteração 1240
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se o cálculo dos custos do ciclo de vida estiver limitado aos custos internos a partir do 
momento da aquisição, é desmedido criar disposições pormenorizadas sobre a metodologia 
de cálculo dos custos do ciclo de vida na presente diretiva, conforme solicitado acima. Como 
é relativamente fácil calcular os custos internos com base em dados factuais, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar a sua própria metodologia (a ser publicada).

Alteração 1241
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados.
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação ou 

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos. São conferidos à 
Comissão poderes para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
89.º a fim de atualizar esta lista, quando 
forem necessárias alterações em virtude da 
adoção de nova legislação ou da revogação 
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da revogação ou modificação da legislação 
existente.

ou modificação da legislação existente.

Or. en

Alteração 1242
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 89.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

No anexo XV é apresentada uma lista 
desses atos legislativos.

Or. en

Alteração 1243
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 68 – título

Texto da Comissão Alteração

Impedimentos à adjudicação Renúncia à adjudicação do contrato

Or. fr

Alteração 1244
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 68 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes não 
adjudicam o contrato ao proponente que 
apresente a melhor proposta caso se 
verifique uma das seguintes condições:

As autoridades adjudicantes são livres de 
não dar seguimento a um procedimento 
de contratação pública. A decisão de 
renunciar à adjudicação do contrato deve 
ser justificada e comunicada a todos os 
candidatos e proponentes.
Em qualquer caso, as autoridades 
adjudicantes não podem adjudicar o 
contrato ao proponente que apresente a 
melhor proposta caso se verifique uma das 
seguintes condições:

Or. fr

Alteração 1245
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 69

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º Suprimido
Propostas anormalmente baixas

1. As autoridades adjudicantes exigem 
que os operadores económicos expliquem 
os preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:
(a) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 50% ao preço ou ao custo 
médio das restantes propostas;
(b) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.
2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes podem 
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também solicitar as correspondentes 
explicações.
3. As explicações mencionadas nos n.os 1 
e 2 referem-se, designadamente:
(a) Aos dados económicos do método de 
construção, do processo de fabrico ou dos 
serviços prestados;
(b) Às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;
(c) À originalidade das obras, produtos ou 
serviços propostos pelo proponente;
(d) À observância, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI ou, 
quando não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;
(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.
4. A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não 
justificarem o baixo nível de preços ou 
custos, tendo em conta os elementos a que 
se refere o n.º 3. 
As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.
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5. Caso a autoridade adjudicante 
verifique que uma proposta é 
anormalmente baixa por o proponente ter 
obtido um auxílio estatal, a proposta só 
pode ser excluída unicamente com esse 
fundamento se, uma vez consultado, o 
proponente não puder provar, num prazo 
suficiente fixado pela autoridade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
compatível com o mercado interno na 
aceção do artigo 107.º do Tratado. Se a 
autoridade adjudicante excluir uma 
proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.
6. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Or. en

Alteração 1246
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes exigem 
que os operadores económicos expliquem 
os preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

Suprimido

(a) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 50% ao preço ou ao custo 
médio das restantes propostas;
(b) O preço ou custo cobrado é inferior 
em mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Or. de
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Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1247
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes exigem 
que os operadores económicos expliquem 
os preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação ao 
serviço a prestar, antes de as poder 
rejeitar, a entidade adjudicante solicita 
por escrito os esclarecimentos que 
considere oportunos sobre os elementos 
constitutivos da proposta.
Esses esclarecimentos referem-se, 
designadamente:

Or. nl

Alteração 1248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificar pelo menos uma das seguintes 
condições:

Or. en
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Justificação

Não parece adequado exigir que todas as condições se verifiquem para se determinar que um 
preço é anormalmente baixo. A ocorrência de uma dessas situações é frequentemente 
suficiente para o preço ser anormalmente baixo. 

Alteração 1249
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando tiverem 
sido apresentadas pelo menos cinco 
propostas ou, em alternativa:

Or. it

Alteração 1250
Anna Hedh

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificarem todas as seguintes condições:

1. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificar uma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 1251
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. de

Justificação

O custo cobrado deve ser inferior em 30% ao preço médio das restantes propostas.

Alteração 1252
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Aos dados económicos do método de 
construção, do processo de fabrico ou dos 
serviços prestados;

Or. nl

Alteração 1253
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1254
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. fr

Alteração 1255
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é 30%
inferior ao preço ou ao custo médio das 
restantes propostas;

Or. it

Alteração 1256
Raffaele Baldassarre

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. it
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Alteração 1257
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 25% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. en

Alteração 1258
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 30% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. en

Justificação

Os casos que preenchem estas condições são extremamente raros. As condições devem ser 
menos restritivas para que o presente artigo possa alcançar o seu objetivo.

Alteração 1259
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O preço ou o custo indicado numa 
proposta é pelo menos 40% inferior ao 
preço ou ao custo estimado com a devida 
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diligência, por uma autoridade 
adjudicante, tendo em consideração os 
impostos devidos;

Or. en

Alteração 1260
Raffaele Baldassarre

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it

Alteração 1261
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Às soluções técnicas escolhidas e/ou 
às condições excecionalmente favoráveis 
de que o proponente disponha para a 
execução das obras ou para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;

Or. nl

Alteração 1262
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 69 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

(b) O preço ou custo indicado na proposta
é pelo menos 20% inferior ao preço ou ao 
custo da segunda proposta mais baixa;

Or. en

Alteração 1263
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1264
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, Anna 
Maria Corazza Bildt

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Não parece adequado exigir que existam cinco propostas para se determinar que um preço é 
anormalmente baixo.

Alteração 1265
Lara Comi
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Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco
propostas.

Suprimido

Or. it

Alteração 1266
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Alteração 1267
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

(c) Foram apresentadas pelo menos três
propostas.

Or. de

Justificação

Deve ser exigida uma explicação dos preços quando forem apresentadas pelo menos três 
propostas.
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Alteração 1268
Wim van de Camp

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

(c) À originalidade do projeto proposto 
pelo proponente;

Or. nl

Alteração 1269
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

(c) Foram apresentadas pelo menos três
propostas.

Or. fr

Alteração 1270
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco
propostas.

(c) Foram apresentadas pelo menos três
propostas.

Or. en

Justificação

Os casos que preenchem estas condições são extremamente raros. As condições devem ser 
menos restritivas para que o presente artigo possa alcançar o seu objetivo.
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Alteração 1271
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alíneas c-A) e c-B) (novas)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Ao respeito das disposições relativas 
à proteção e às condições de trabalho em 
vigor no local de execução do contrato;
(c-B) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.

Or. nl

Alteração 1272
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) O preço cobrado é inferior ao 
salário mínimo nacional fixado na lei ou 
nas convenções coletivas, acrescido de 
bonificações e contribuições da segurança 
social.

Or. de

Alteração 1273
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes têm também a 
obrigação de solicitar as correspondentes 
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solicitar as correspondentes explicações. explicações.

Or. de

Alteração 1274
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. A entidade adjudicante verifica os 
elementos constitutivos da proposta, 
consultando o proponente e tendo em 
conta os esclarecimentos fornecidos.

Or. nl

Alteração 1275
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes podem 
também solicitar explicações relativas ao
preço ou aos custos indicados na 
proposta, sempre que estejam preenchidas 
condições diferentes das indicadas no n.º 
1, como, por exemplo, quando o preço ou 
o custo indicado na proposta seja 
significativamente inferior aos preços ou 
custos indicados noutras propostas, ou 
quando seja inferior ao preço ou aos 
custos estimados pela autoridade 
adjudicante e existam fortes 
probabilidades de o preço ou custo ser 
anormalmente baixo.
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Or. en

Justificação

Parece adequado permitir que as autoridades adjudicantes solicitem explicações no intuito 
de determinar se um preço também é anormalmente baixo em situações diferentes das 
previstas no n.º 1. Além disso, é aconselhável dar alguns exemplos de tais casos adicionais.

Alteração 1276
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades adjudicantes têm em 
conta o cumprimento da legislação 
laboral no caso das prestações de serviços 
que implicam a substituição de pessoal e 
que se destinam a empresas de setores 
económicos considerados de mão-de-obra 
intensiva e de pouco valor acrescentado; 
são consideradas propostas anormais ou 
desproporcionadas todas aquelas em que 
o preço da oferta é inferior aos custos 
laborais e aos custos a estes inerentes 
determinados em convenções coletivas ou 
ao salário mínimo fixado por lei, 
conforme o caso.

Or. es

Alteração 1277
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 

Texto da Comissão Alteração

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

3. Caso a autoridade adjudicante 
verifique que uma proposta é 
anormalmente baixa por o proponente ter 
obtido um auxílio estatal, a proposta só 
pode ser excluída unicamente com esse 
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fundamento se, uma vez consultado, o 
proponente não puder provar, num prazo 
suficiente fixado pela autoridade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
legalmente concedido. Se a autoridade 
adjudicante excluir uma proposta nestas 
circunstâncias, deve informar do facto a 
Comissão.

(a) Aos dados económicos do método de 
construção, do processo de fabrico ou dos 
serviços prestados;
(b) Às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;
(c) À originalidade das obras, produtos ou 
serviços propostos pelo proponente;
(d) À observância, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI ou, 
quando não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;
(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.

Or. nl

Justificação

A obrigação de verificação de propostas anormalmente baixas aumenta os encargos tanto 
para as autoridades adjudicantes como para os empresários.

Alteração 1278
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa, antes de as poder 
rejeitar, a entidade adjudicante solicita 
por escrito os esclarecimentos que 
considere oportunos sobre os elementos 
constitutivos da proposta.
As explicações em questão referem-se, 
designadamente:

Or. de

Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1279
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Às soluções técnicas escolhidas ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;

(b) Às soluções técnicas escolhidas e/ou a 
quaisquer condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras, para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;

Or. de

Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.
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Alteração 1280
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) À observância das obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito ambiental ou das 
obrigações relacionadas com as condições 
sociais e de emprego, como a saúde e a 
segurança no local de trabalho, a 
segurança social e as condições de 
trabalho, conforme definido nas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas da UE e nacionais, nas 
decisões arbitrais, nos acordos e contratos 
coletivos e nas disposições da legislação 
laboral internacional constantes do anexo 
XI e aplicáveis no local em que as obras, 
os serviços ou os fornecimentos deve ser 
efetuados (estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiras, 
em que os trabalhadores de um Estado-
Membro prestam serviços noutro Estado-
Membro), ou, quando não sejam 
aplicáveis, à observância de outras 
disposições que assegurem um nível de 
proteção equivalente;

Or. de

Alteração 1281
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

(d) À observância, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 

(d) Ao respeito das condições relativas à 
proteção e às condições de trabalho em 
vigor no local de execução das prestações;
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ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI ou, 
quando não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

Or. de

Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1282
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1283
Anna Hedh

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

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

(d) À observância das disposições relativas 
à proteção do emprego e às condições de
trabalho em vigor no local de execução da 
obra, serviço ou fornecimento;

Or. en

Alteração 1284
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

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

(d) À observância, pelo menos por via de 
equivalência, das obrigações estabelecidas 
pela legislação da União no domínio do 
direito social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das obrigações relativas às 
condições de trabalho ao longo da cadeia 
de abastecimento, conforme estabelecido 
nas disposições regulamentares e
legislativas em matéria laboral do país em 
que se realizam os processos de produção, 
bem como nas convenções internacionais, 
constantes do anexo XI, consoante seja 
mais favorável para os trabalhadores. 
Estas disposições incluem:
(i) as disposições definidas nas oito 
convenções essenciais da OIT (liberdade 
de associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
profissão e trabalho infanti)
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(ii) saúde e segurança no trabalho
(iii) horas de trabalho
(iv) salários
(v) segurança social

Or. en

Alteração 1285
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1286
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

4. A autoridade adjudicante verifica as
informações prestadas consultando o 
proponente.

Or. en

Alteração 1287
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa pelo facto de o preço 
ou os custos indicados na proposta não 
cobrirem os custos de fabrico do produto, 
de prestação dos serviços ou de execução 
das obras objeto do contrato público, 
tendo em conta as condições económicas, 
e, sobretudo, se não cumprir as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou das disposições do 
direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do anexo XI.

Or. en

Justificação

Por razões de segurança jurídica, as autoridades adjudicantes devem ser obrigadas a rejeitar 
a proposta caso concluam que os preços indicados não cobrem os custos suportados pelo 
operador económico. Cabe salientar que as propostas anormalmente baixas - sobretudo as 
que não garantem a recuperação dos custos de fabrico dos produtos, de prestação dos 
serviços ou de realização das obras objeto do contrato público - são um dos principais 
fatores que podem comprometer a execução de contratos públicos em detrimento do interesse 
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público.

Alteração 1288
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1289
Anna Hedh

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União ou pela 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.
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Or. en

Alteração 1290
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União, a legislação e regulamentação 
nacionais e outras disposições vinculativas 
no domínio do direito social e do trabalho 
ou do direito ambiental ou das obrigações 
em matéria de condições de trabalho ao 
longo da cadeia de abastecimento, 
conforme estabelecido nas disposições 
regulamentares e legislativas em matéria 
laboral do país em que se realizam os 
processos de produção, bem como nas 
convenções internacionais, constantes do 
anexo XI, consoante seja mais favorável 
os processos de produção, bem como as 
convenções internacionais constantes do 
anexo XI, conforme seja mais favorável 
aos trabalhadores.
Estas disposições abrangem:
(a) As disposições definidas nas oito 
convenções essenciais da OIT (liberdade 
de associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
profissão e trabalho infantil);
(b) Saúde e segurança no trabalho;
(c) Horas de trabalho;
(d) Salários;
(e) Segurança social.

Or. en
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Alteração 1291
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.° 4 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes também 
devem rejeitar a proposta se verificarem 
que o preço ou os custos cobrados são 
anormalmente baixos em proporção aos 
custos que o proponente tem de cobrir, e 
que a aceitação da proposta reforçaria a 
posição de mercado do proponente de 
uma forma que resultaria na distorção da 
concorrência nos mercados internos.

Or. en

Alteração 1292
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Caso a autoridade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
autoridade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Se a autoridade adjudicante 
excluir uma proposta nestas circunstâncias, 
deve informar do facto a Comissão.

5. Caso a autoridade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
autoridade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi legalmente concedido. Se a 
autoridade adjudicante excluir uma 
proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.

Or. de
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Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1293
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades adjudicantes excluem 
automaticamente qualquer proposta que 
ofereça reduções superiores a 50% do 
preço médio da totalidade das propostas 
apresentadas.

Or. it

Alteração 1294
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As autoridades adjudicantes excluem 
automaticamente qualquer proposta que 
ofereça reduções superiores a 40% do 
preço médio da totalidade das propostas 
apresentadas.

Or. it

Alteração 1295
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Suprimido

Or. de

Justificação

Reposição do texto da diretiva atualmente em vigor.

Alteração 1296
Malcolm Harbour

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. Se, após ter analisado as explicações 
do proponente, a autoridade adjudicante 
tenciona aceitar uma proposta 
anormalmente baixa que abrange 
fornecimentos e/ou serviços provenientes 
de países terceiros, cujo valor dos bens 
e/ou serviços não abrangidos é superior a 
50% do valor total dos bens ou serviços 
incluídos na proposta, deve desse facto 
informar os restantes proponentes, por 
escrito, indicando as razões para o caráter 
anormalmente baixo dos custos ou preços 
cobrados. 
Uma autoridade adjudicante pode não 
comunicar informações que obstem à 
aplicação da lei, sejam contrárias ao 
interesse público, prejudiquem os 
legítimos interesses comerciais de 
operadores económicos públicos ou 
privados ou afetem a concorrência leal 
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entre eles.

Or. en

Alteração 1297
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Propostas anormalmente baixas

1. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa, antes de as poder 
rejeitar, a autoridade adjudicante 
solicitará por escrito os esclarecimentos 
que considere oportunos sobre os 
elementos constitutivos da proposta. Estes 
esclarecimentos referir-se-ão, 
designadamente:
(a) Aos dados económicos do método de 
construção, do processo de fabrico ou dos 
serviços prestados;
(b) Às soluções técnicas escolhidas e/ou 
às condições excecionalmente favoráveis 
de que o proponente disponha para a 
execução das obras, para o fornecimento 
dos produtos ou para a prestação dos 
serviços;
(c) À originalidade das obras, produtos ou 
serviços propostos pelo proponente;
(d) Ao respeito das condições relativas à 
proteção do emprego e às condições de 
trabalho em vigor no local de execução 
das prestações;
(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.
2. A entidade adjudicante verificará os 
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referidos elementos, consultando o 
proponente e tendo em conta as 
justificações fornecidas.
3. Caso as propostas se afigurem 
anormalmente baixas por outros motivos, 
as autoridades adjudicantes podem 
também solicitar as informações 
correspondentes.
4. Quando a autoridade adjudicante 
verificar que uma proposta é 
anormalmente baixa por o proponente ter 
obtido um auxílio estatal, a proposta só 
poderá ser rejeitada unicamente com esse 
fundamento se, uma vez consultado, o 
proponente não puder provar, num prazo 
suficiente fixado pela entidade 
adjudicante, que o auxílio em questão foi 
legalmente concedido. Quando a entidade 
adjudicante rejeitar uma proposta nestas 
circunstâncias, deve informar do facto a 
Comissão.

Or. en

Justificação

Este é o artigo 55.º da atual Diretiva 2004/18/CE - não são necessárias alterações. O n.º 3 
baseia-se na diretiva COM(2011) 896 final (68(2)) proposta.

Alteração 1298
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Propostas que englobam produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
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quer a nível multilateral, quer a nível 
bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não deve prejudicar as 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
terceiros.
2. As autoridades adjudicantes podem 
exigir aos proponentes que informem 
sobre a origem dos bens e serviços da 
proposta e o seu valor. Qualquer proposta 
apresentada para a adjudicação de um 
contrato de fornecimentos em que o valor 
dos produtos originários de países 
terceiros, conforme definido no 
Regulamento (CE) n.º 2913/1992 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 
de outubro de 1992, que estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário, exceda 
50 % do valor total dos produtos ou 
serviços que constituem a proposta, pode 
ser rejeitada de acordo com as condições 
a seguir enunciadas.
3. Quando solicitado pelas entidades 
adjudicantes, a Comissão deve avaliar se 
aprova, para contratos com um valor 
estimado igual ou superior a 
5 000 000 EUR excluindo o imposto sobre 
o valor acrescentado (IVA), a exclusão de 
procedimentos para a adjudicação de 
contratos públicos que incluem bens ou 
serviços originários de países terceiros, se 
o valor dos bens ou serviços originários de 
um país com o qual a União não tenha 
celebrado um acordo internacional no 
domínio dos contratos públicos, incluindo 
compromissos de acesso ao mercado ou 
bens ou serviços originários de um país 
com o qual a União tenha celebrado um 
acordo desse tipo, mas no respeitante ao 
que não se aplica no contrato, excede 
50 % do valor total dos bens ou serviços 
que constituem a proposta.
4. Para contratos referidos no n.º 3, a 
Comissão deve adotar um ato executório 
relativo à aprovação da exclusão prevista. 
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Esses atos executórios devem ser adotados 
de acordo com o procedimento de exame.
5. Ao adotar atos executórios nos termos 
do n.º 4, a Comissão aprovará a exclusão 
prevista nos seguintes casos:
(a) Se o acordo internacional sobre o 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos entre a União 
Europeia e o país de proveniência dos 
bens e/ou serviços contiver, relativamente 
aos bens e/ou serviços para os quais é 
proposta a exclusão, reservas explícitas de 
acesso ao mercado por parte da União 
Europeia;
(b) Se o acordo referido na alínea a) não 
existir e o país terceiro mantiver medidas 
restritivas em matéria de contratos 
públicos, provocando uma considerável 
falta de reciprocidade na abertura dos 
mercados entre a União Europeia e o país 
terceiro em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe uma ausência substancial de 
reciprocidade se as medidas restritivas em 
matéria de contratos públicos derem 
origem a discriminações graves e 
sistemáticas contra os operadores 
económicos, bens e serviços da União 
Europeia.
Ao adotar atos executórios nos termos do 
n.º 6, a Comissão não deve aprovar uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União 
Europeia nos seus acordos internacionais.
6. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:
(a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e previne qualquer 
discriminação relativamente aos bens, 
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serviços e operadores económicos da UE;
(b) Em que medida as autoridades 
públicas e/ou as entidades adjudicantes 
individuais mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os bens, serviços e 
operadores económicos da União 
Europeia.
7. Os contratos concluídos com um 
operador económico, em violação de atos 
executórios da Comissão, adotados nos 
termos do artigo 4.º relativamente às 
exclusões previstas, notificadas pelas 
autoridades adjudicantes, devem ser 
considerados desprovidos de efeitos, na 
aceção da Diretiva 2007/66/CE.

Or. en

Alteração 1299
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Propostas que englobam produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplicar-se-á a 
propostas relativas a produtos originários 
de países terceiros com os quais a União 
não tenha celebrado qualquer acordo, 
quer a nível multilateral, quer a nível 
bilateral, que garanta um acesso 
comparável e efetivo das empresas da 
União aos mercados desses países 
terceiros. Não deve prejudicar as 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
terceiros.
2. Qualquer proposta apresentada para 
adjudicação de um contrato de 
fornecimento pode ser rejeitada quando a 
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parte de produtos originários de países 
terceiros, determinados em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho de 12 de outubro de 1992 que 
institui o Código Aduaneiro 
Comunitário1, exceder em 50% o valor 
total dos produtos que compõem a 
proposta. Para efeitos do presente artigo, 
considera-se produto o software utilizado 
nos equipamentos de redes de 
telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 66.º, será dada preferência à 
proposta que não puder ser rejeitada em 
aplicação do n.º 2. Para efeitos do 
presente artigo, o montante dessas 
propostas será considerado equivalente se 
a diferença entre os seus preços não 
exceder 3 %.
Contudo, não será dada preferência a 
uma proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
incompatibilidades, dificuldades técnicas 
de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não serão tomados em consideração 
os países terceiros a que tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho nos termos do n.º 1.
5. A Comissão apresentará anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, pela 
primeira vez no decurso do segundo 
semestre do primeiro ano após a entrada 
em vigor da presente diretiva, um 
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relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da União a contratos de países terceiros 
nos domínios abrangidos pela presente 
diretiva, sobre quaisquer resultados que 
essas negociações tenham permitido 
alcançar, bem como sobre a efetiva 
aplicação de todos os acordos que tenham 
sido celebrados.
O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem alterar as 
disposições do presente artigo à luz dos 
progressos realizados.
1JO L 302 de 19.10.1992, p. 1.

Or. en

Alteração 1300
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Propostas que contenham produtos 

originários de países terceiros
1. O presente artigo aplica-se às propostas 
que contenham produtos ou serviços 
originários de países terceiros com os 
quais a União não tenha concluído, a 
nível multilateral ou bilateral, um acordo 
que garanta um acesso comparável e 
efetivo das empresas da União aos 
mercados desses países terceiros. 
Aplica-se igualmente às propostas que 
contenham produtos ou serviços 
originários de países terceiros que sejam 
objeto de uma limitação de acesso ao 
mercado no âmbito dos acordos 
internacionais em matéria de contratos 
públicos concluídos pela União (acordos 
bilaterais de comércio livre ou o Acordo 
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Multilateral sobre Contratos Públicos). O 
presente artigo aplica-se sem prejuízo das 
obrigações da União ou dos seus 
Estados-Membros relativamente a países 
terceiros.
2. As autoridades adjudicantes solicitam 
aos proponentes que forneçam 
informações sobre a origem dos bens e 
serviços incluídos na proposta, bem como 
sobre o seu valor. As declarações sob 
compromisso de honra são aceites como 
meio de prova preliminar. Uma 
autoridade adjudicante pode solicitar, em 
qualquer altura durante o processo, uma 
parte ou a totalidade da documentação 
exigida. Qualquer proposta apresentada 
para adjudicação de um contrato de 
fornecimento pode ser rejeitada quando o 
valor dos produtos originários de países 
terceiros, determinados em conformidade 
com o Regulamento (CEE) n.º 2913/92 do 
Conselho, de 12 de outubro de 1992, que 
estabelece o Código Aduaneiro
Comunitário, exceder em 50% o valor 
total dos produtos ou serviços que 
compõem a proposta. Para efeitos do 
presente artigo, considera-se produto o 
software utilizado nos equipamentos de 
redes de telecomunicações.
3. Sob reserva do disposto no segundo 
parágrafo, sempre que duas ou mais 
propostas sejam equivalentes segundo os 
critérios de adjudicação definidos no 
artigo 76.º, é dada preferência à proposta 
que não puder ser rejeitada em aplicação 
do n.º 2. Para efeitos do presente artigo, o 
montante dessas propostas é considerado 
equivalente se a diferença entre os seus 
preços não for superior a 3%.
Contudo, não é dada preferência a uma 
proposta em detrimento de outra, nos 
termos do primeiro parágrafo, sempre que 
a sua aceitação possa obrigar a entidade 
adjudicante a adquirir material com 
características técnicas diferentes das do 
material já existente, originando 
incompatibilidades, dificuldades técnicas 
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de utilização ou manutenção, ou custos 
desproporcionados.
4. Para efeitos do presente artigo, a fim de 
determinar a parte de produtos e serviços 
originários de países terceiros prevista no 
n.º 2, não são tomados em consideração 
os países terceiros aos quais tenha sido 
tornado extensivo o benefício das 
disposições constantes da presente 
diretiva através de uma decisão do 
Conselho, nos termos do n.º 1.
5. A Comissão apresenta anualmente ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho, pela 
primeira vez no decurso do segundo 
semestre do primeiro ano após a entrada 
em vigor da presente diretiva, um 
relatório sobre os progressos realizados 
nas negociações multilaterais ou 
bilaterais relativas ao acesso das empresas 
da União a contratos de países terceiros 
nos domínios abrangidos pela presente 
diretiva, sobre quaisquer resultados que 
essas negociações tenham permitido 
alcançar, bem como sobre a efetiva 
aplicação de todos os acordos que tenham 
sido concluídos.
O Parlamento Europeu e o Conselho, 
deliberando de acordo com o processo 
legislativo ordinário, podem, à luz dos 
progressos realizados, alterar as 
disposições do presente artigo.

Or. fr

Justificação

Enquanto se aguarda um regulamento sobre a reciprocidade, convém manter 
transitoriamente as atuais disposições da legislação relativa aos contratos públicos.

Alteração 1301
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
Quando uma autoridade adjudicante 
previr aceitar uma proposta 
anormalmente baixa relativa a obras, 
fornecimentos ou serviços não 
provenientes da União, em que as obras, 
os fornecimentos ou os serviços não 
abrangidos seja superior a 50% do valor 
total das obras, dos fornecimentos ou dos 
serviços que constituem a proposta, em 
conformidade com o artigo 22.º-A, deve 
desse facto informar os restantes 
proponentes, por escrito, indicando as 
razões pelas quais o preço ou os custos 
propostos são anormalmente baixos.
As propostas provenientes de países 
terceiros não ligados por um acordo 
internacional são automaticamente 
rejeitadas se o preço ou o custo cobrado 
for inferior em mais de 30% ao custo 
médio das restantes propostas.

Or. fr

Alteração 1302
Frank Engel, Philippe Juvin, Wim van de Camp, Konstantinos Poupakis, Constance Le 
Grip

Proposta de diretiva
Artigo 69-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-B
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
obras, de fornecimento e de serviços

1. Os Estados-Membros informarão a 
Comissão sobre eventuais dificuldades de 
ordem geral, de direito ou de facto, com 
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que as suas empresas se deparem e 
tenham declarado na obtenção de 
contratos de serviços em países terceiros.
2. A Comissão enviará um relatório ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho 
até 31 de dezembro de 2014, e 
seguidamente com caráter periódico, 
sobre a abertura do acesso aos contratos 
de serviços nos países terceiros, bem como 
sobre o andamento das negociações com 
esses países neste domínio, 
particularmente no âmbito da OMC.
3. A Comissão esforçar-se-á, intervindo 
junto do país terceiro em causa, por 
solucionar uma situação em que constate, 
com base nos relatórios referidos no n.º 2 
ou noutras informações, que, em relação 
à adjudicação de contratos de serviços, 
um país terceiro:
(a) Não concede às empresas da União 
um acesso efetivo comparável ao 
concedido pela União a empresas desse 
país terceiro; ou
(b) Não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais; ou
(c) Concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros devem informar a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades, 
de direito ou de facto, com que as suas 
empresas se deparem e tenham 
comunicado, e que se devam ao não 
respeito pelas disposições internacionais 
em matéria de direito social e ambiental 
enumeradas no anexo XI, sempre que 
tenham procurado obter a adjudicação de 
contratos em países terceiros.
5. Nas circunstâncias previstas nos n.ºs 3 
e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
período a determinar na decisão, a 
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adjudicação de contratos de serviços a:
(a) Empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
(b) Empresas associadas às empresas a 
que se refere a alínea a), com sede social 
na União, mas que não possuam um 
vínculo direto e efetivo com a economia 
de um Estado-Membro;
(c) Empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto serviços 
originários do país terceiro em questão.
O Conselho deliberará por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.
A Comissão pode propor estas medidas 
quer por iniciativa própria quer a pedido 
de um Estado-Membro.
6. O presente artigo não prejudica as 
obrigações da União em relação a países 
terceiros decorrentes de convenções 
internacionais sobre contratos públicos, 
em particular no âmbito da OMC.

Or. en

Alteração 1303
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 69-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-B
Relações com os países terceiros em 

matéria de contratos de empreitada de 
obras, de fornecimentos e de serviços

1. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre eventuais dificuldades de 
ordem geral, de direito ou de facto, com 
que as suas empresas se deparem e 
tenham comunicado ao procurarem obter 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços em países 
terceiros.
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2. A Comissão envia periodicamente um 
relatório ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho sobre a abertura do acesso aos 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços em países 
terceiros, bem como sobre o andamento 
das negociações com esses países neste 
domínio, nomeadamente no âmbito da 
OMC.
3. A Comissão, intervindo junto do país 
terceiro em causa, esforça-se por 
solucionar todas as situações em que 
constate, com base nos relatórios 
referidos no n.º 2 ou noutras informações, 
que, em relação à adjudicação de 
contratos de empreitada de obras, de 
fornecimentos e de serviços, o país 
terceiro:
(a) Não concede às empresas da União 
um acesso efetivo comparável ao 
concedido pela União a empresas desse 
país terceiro;
(b) Não concede às empresas da União o 
tratamento nacional ou as mesmas 
oportunidades de concorrência de que 
beneficiam as empresas nacionais; ou
c) Concede às empresas de outros países 
terceiros um tratamento mais favorável do 
que o concedido às empresas da União.
4. Os Estados-Membros informam a 
Comissão sobre quaisquer dificuldades, 
de direito ou de facto, com que as suas 
empresas se deparem e tenham 
comunicado, e que se devam ao não 
respeito das disposições internacionais em 
matéria de direito laboral enumeradas no 
anexo XI, ao procurarem obter a 
adjudicação de contratos de empreitada 
de obras, de fornecimentos e de serviços 
em países terceiros.
5. Nas circunstâncias referidas nos n.ºs 3 
e 4, a Comissão pode, em qualquer 
momento, propor ao Conselho que decida 
suspender ou restringir, durante um 
período a determinar na decisão, a 
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adjudicação de contratos de empreitada 
de obras, de fornecimentos e de serviços 
a:
(a) Empresas sujeitas à legislação do país 
terceiro em questão;
(b) Empresas associadas às empresas a 
que se refere a alínea a), com sede social 
na União, mas que não possuam um 
vínculo direto e efetivo com a economia 
de um Estado-Membro;
(c) Empresas que apresentem propostas 
que tenham por objeto obras, 
fornecimentos e serviços originários do 
país terceiro em questão.
O Conselho delibera por maioria 
qualificada, no mais curto prazo.
A Comissão pode propor estas medidas 
quer por iniciativa própria quer a pedido 
de um Estado-Membro.
6. O presente artigo aplica-se sem prejuízo 
das obrigações da União em relação a 
países terceiros decorrentes de 
convenções internacionais sobre contratos 
públicos, em particular no âmbito da 
OMC.

Or. fr

Justificação

Enquanto se aguarda um regulamento sobre a reciprocidade, convém manter 
transitoriamente as atuais disposições da legislação relativa aos contratos públicos.

Alteração 1304
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

Artigo 70.º Suprimido
Condições de execução dos contratos
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As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente 
considerações de natureza social e 
ambiental. Essas condições podem visar 
nomeadamente considerações de natureza 
social e ambiental. Podem ainda incluir 
um requisito no sentido de que os 
operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

Or. de

Justificação

A inclusão de critérios não relacionados com os contratos nos procedimentos de adjudicação 
deve estar estreitamente relacionada com o objeto dos mesmos. Dar às entidades 
adjudicantes a possibilidade de fixar condições especiais de execução do contrato, em 
particular condições relacionadas com considerações de índole social e ambiental, pode 
levar a que essas autoridades se afastem do disposto no artigo 66.º e dos critérios de 
adjudicação neste previstos.

Alteração 1305
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 

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

Or. en

Alteração 1306
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental.

Or. de

Justificação

É óbvio que devem ser as empresas a suportar os riscos associados a um aumento dos 
preços. O n.º 3 do artigo 70.º dá a entender que as empresas só têm de suportar esses riscos 
se tal for previsto pelas autoridades competentes nas condições especiais de execução dos 
contratos. Assim sendo, esta questão teria de ser mencionada em cada procedimento de 
adjudicação.
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Alteração 1307
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem abranger considerações de natureza 
económica, inovadora, ambiental ou
social. Podem ainda incluir um requisito no 
sentido de que os operadores económicos 
prevejam compensações para os riscos de 
aumento resultantes da flutuação dos 
preços (cobertura dos riscos) e que possam 
afetar significativamente a execução dos 
contratos. No entanto, nenhuma dessas 
condições especiais deve resultar na perda 
da associação ao objeto do contrato.

Or. en

Alteração 1308
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
devem incluir obrigações relativas a 
condições sociais e laborais, tais como a 
saúde e a segurança no local de trabalho, 
a segurança social e as condições de 
trabalho, conforme definido nas 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas da UE e nacionais, nas 
decisões arbitrais, nos acordos e contratos 
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execução dos contratos. coletivos e nas disposições da legislação 
laboral internacional constantes do anexo 
XI e aplicáveis no local em que as obras, 
os serviços ou os fornecimentos devem ser 
efetuados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
em que os trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. de

Alteração 1309
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem incluir nomeadamente
considerações de natureza social e 
ambiental, podendo ainda incluir 
condições relativas à proteção social e do 
emprego, bem como as condições de 
trabalho aplicáveis no local onde a obra, 
o serviço ou o fornecimento deve ser 
realizado, de acordo com a legislação 
nacional e/ou convenções coletivas ou 
disposições internacionais em matéria de 
trabalho constantes do Anexo XI. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
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resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

Or. en

Alteração 1310
Morten Løkkegaard, Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos e sejam diretamente 
pertinentes para as obras, bens ou 
serviços objeto do contrato. Essas 
condições podem incluir um requisito no 
sentido de que os operadores económicos 
prevejam compensações para os riscos de 
aumento resultantes da flutuação dos 
preços (cobertura dos riscos) e que possam 
afetar significativamente a execução dos 
contratos.

Or. en

Alteração 1311
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 

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

2. Essas condições podem visar 
nomeadamente considerações de natureza 
social e ambiental.
3. Os Estados-Membros podem prever 
formas de compensação dos operadores 
em caso de aumentos dos preços que não 
pudessem ter sido previstos no momento 
da apresentação da proposta.

Or. it

Alteração 1312
Sari Essayah

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1313
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 70 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1314
Ádám Kósa

Proposta de diretiva
Artigo 70

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
que os operadores económicos prevejam 

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. Essas condições 
podem visar nomeadamente considerações 
de natureza social e ambiental, tal como 
mencionado no considerando 41. Podem 
ainda incluir um requisito no sentido de 
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compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

que os operadores económicos prevejam 
compensações para os riscos de aumento 
resultantes da flutuação dos preços 
(cobertura dos riscos) e que possam afetar 
significativamente a execução dos 
contratos.

Or. en

Alteração 1315
Mitro Repo

Proposta de diretiva
Artigo 70 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem 
estipular que um contrato deve incluir 
requisitos relativos às condições de 
trabalho, tal como previsto na Convenção 
n.º 94 da OIT.

Or. fi

Alteração 1316
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 70 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente exigir que um contrato inclua 
cláusulas de trabalho na aceção da 
Convenção n.º 94 da Organização 
Internacional do Trabalho (OIT).

Or. fi

Alteração 1317
Anna Hedh
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Proposta de diretiva
Artigo 70-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. en



PE492.860v01-00 144/165 AM\908713PT.doc

PT

Justificação

Reintroduz com algumas pequenas modificações o artigo 27.º da presente diretiva relativa 
aos contratos públicos (2004/18/CE). Este importante artigo não deve ser suprimido. A 
proteção das pessoas que apresentam denúncias nos Estados-Membros que têm ou desejam 
ter esses direitos e regulamentos deve ser respeitada.

Alteração 1318
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido
Subcontratação

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade adjudicante pode solicitar ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na 
sua proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.
2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.
3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

Or. de
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Justificação

As relações entre o proponente e o subcontratante são regidas pelo direito dos contratos dos 
Estados-Membros, que permanece inalterado. Esta disposição criaria uma situação jurídica 
pouco clara, dado que o subcontratante que trabalha para a autoridade adjudicante em troca 
de pagamento deixaria de ser subcontratante e passaria a ser adjudicatário. Além disso, 
poderia privar a autoridade adjudicante da possibilidade de reter um pagamento por o 
contrato não ser convenientemente executado.

Alteração 1319
Riikka Manner

Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido
Subcontratação

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade adjudicante pode solicitar ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na 
sua proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.
2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.
3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.
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Or. en

Justificação

Como o contratante principal é sempre responsável por cumprir todas as suas obrigações 
para com a unidade contratante, a unidade contratante não tem motivos para solicitar ao 
proponente para indicar a parte do contrato que tenciona subcontratar. A proposta é 
totalmente impossível de aplicar na prática. A unidade de contratação não está apta a definir 
o preço dos serviços, produtos ou obras pertinentes do subcontratante, pois que se trata do 
segredo comercial do contratante principal.

Alteração 1320
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante pode solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar a terceiros, bem como quais 
os subcontratantes propostos. Sempre que 
sejam necessários conhecimentos 
específicos e/ou equipamento especial, o 
contratante principal deve indicar os 
subcontratantes no contrato de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 1321
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade adjudicante pode solicitar ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 

1. Na documentação relativa à adjudicação 
de contratos, a autoridade adjudicante 
solicita ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
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tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

como quais os subcontratantes propostos, 
apresentando informações sobre o 
subcontratante, como nomes, dados de 
contacto e representantes legais. 
Qualquer modificação na cadeia de 
subcontratação deve ser comunicada sem 
demora à autoridade adjudicante.
Se for proposta uma modificação, 
incluindo a participação de um novo 
subcontratante na cadeia de 
subcontratação, o adjudicatário principal 
deve indicar o seu nome, os dados de 
contacto e os representantes legais. Os 
operadores da cadeia de subcontratação 
respeitam as disposições da presente 
diretiva e as condições fixadas nos 
documentos de fornecimento e garantem 
um desempenho das obrigações 
associadas ao contrato equivalente ao 
definido na proposta.

Or. fr

Alteração 1322
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante deve solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar a terceiros, bem como quais 
os subcontratantes propostos, 
apresentando informação sobre o 
subcontratante, incluindo nomes, 
contacto e representante legal.
Quaisquer alterações à cadeia de 
subcontratação devem ser propostas pelo 
operador económico e aprovadas pela 
autoridade adjudicante. Caso a alteração 
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proposta diga também respeito a um novo
subcontratante, o adjudicatário principal 
deve indicar o seu nome, dados de 
contacto e representantes legais.
Os operadores que façam parte da cadeia 
de subcontratação devem assegurar o 
respeito pelas disposições da presente 
Diretiva e pelas condições constantes dos 
documentos relativos ao concurso, 
devendo ainda garantir um desempenho 
das obrigações associadas ao contrato que 
seja equivalente ao definido na proposta.

Or. en

Alteração 1323
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante solicita ou é
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na sua 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos, e 
que forneça informações sobre estes, 
como os nomes, os dados de contacto e os 
representantes legais. Qualquer alteração 
à cadeia de subcontratação ou qualquer 
novo subcontratante deve ser indicado o 
mais rapidamente possível à autoridade 
adjudicante, incluindo os respetivos 
nomes, dados de contacto e representantes 
legais.

Or. de

Alteração 1324
Phil Prendergast



AM\908713PT.doc 149/165 PE492.860v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
autoridade adjudicante pode solicitar ou ser 
obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao adjudicatário que indique na 
sua proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.
As autoridades adjudicantes podem 
recusar subcontratantes que não 
constituam uma mais-valia ou que 
representem um risco técnico, jurídico ou 
financeiro. As autoridades adjudicantes 
podem indicar na documentação relativa 
ao concurso a parte não suscetível de ser 
subcontratada. A documentação relativa 
ao concurso deve estipular os motivos 
desta restrição.

Or. en

Alteração 1325
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um concorrente 
subcontratar a execução de um contrato 
público a um máximo de três 
subcontratantes sucessivos. As 
autoridades adjudicantes podem definir 
mais limites à subcontratação, no 
respeitante ao número de subcontratantes 
ou de subcontratantes sucessivos ou à 
possibilidade de alterar a cadeia de 
subcontratação, ou podem determinar que 
nenhuma parte do contrato pode ser 
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subcontratada.

Or. en

Alteração 1326
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As razões do recurso à 
subcontratação devem constar da 
documentação relativa ao concurso; 
devem decorrer de considerações técnicas 
e não devem visar uma redução dos custos 
do trabalho.

Or. de

Alteração 1327
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os motivos da utilização de 
subcontratantes devem ser incluídos nos 
documentos do concurso, devendo ser
estritamente motivados por considerações 
de ordem técnica, não contornando 
legislação nem obrigações relevantes que 
sejam aplicáveis no local onde decorrem 
as obras, serviços e fornecimentos;

Or. en

Alteração 1328
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. fr

Alteração 1329
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. en



PE492.860v01-00 152/165 AM\908713PT.doc

PT

Justificação

Os pagamentos efetuados diretamente aos subcontratantes pelas autoridades adjudicantes 
violam o princípio jurídico da liberdade contratual e suprimem o poder que os fornecedores 
principais têm sobre a respetiva cadeia de abastecimento em termos de garantir a entrega 
atempada e com qualidade do produto ou serviço confiado ao subcontratante.

Alteração 1330
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. en

Justificação

A relação entre o adjudicatário e o subcontratante é um elemento fundamental do direito 
contratual. A proposta conduzirá a situações em que os subcontratantes tentam ser pagos 
diretamente pela autoridade adjudicante privando a autoridade do seu direito de proceder a 
uma retenção de pagamentos ao contratante por motivos válidos relacionados com a 
execução do contrato.

Alteração 1331
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

Suprimido

Or. de

Alteração 1332
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros limitam a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar a execução de um contrato 
público a um máximo de três 
subcontratantes consecutivos.

Os Estados-Membros estipulam que, a 
pedido do subcontratante e caso a natureza 
do contrato o permita, a autoridade 
adjudicante deve transferir os pagamentos 
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devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, fornecimentos ou obras 
executados por conta do adjudicatário. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento têm de
constar da documentação relativa à 
adjudicação de contratos.

Or. fr

Alteração 1333
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros estipulam que, a 
pedido do subcontratante e caso a natureza 
do contrato o permita, a autoridade 
adjudicante transfere os pagamentos 
devidos diretamente para o subcontratante 
pelos serviços, fornecimentos ou obras 
executados por conta do adjudicatário. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

Or. de

Alteração 1334
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros estipulam, na sua 
própria legislação, que, a pedido do 
subcontratante e caso a natureza do 
contrato o permita, a autoridade 
adjudicante tem a possibilidade de 
transferir os pagamentos devidos 
diretamente para o subcontratante pelos 
serviços, fornecimentos ou obras 
executados por conta do adjudicatário. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.

Or. it

Alteração 1335
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. Nesse caso, os 
Estados-Membros devem estabelecer 
mecanismos adequados que permitam que 
o adjudicatário se oponha a pagamentos 
indevidos. As disposições relativas a esse 
modo de pagamento devem constar da 
documentação relativa ao concurso.

2. Os Estados-Membros estipulam, na sua 
própria legislação, que, a pedido do 
subcontratante e caso a natureza do 
contrato o permita, a autoridade 
adjudicante tem a possibilidade de 
transferir os pagamentos devidos 
diretamente para o subcontratante pelos 
serviços, fornecimentos ou obras 
executados por conta do adjudicatário. 
Nesse caso, os Estados-Membros devem 
estabelecer mecanismos adequados que 
permitam que o adjudicatário se oponha a 
pagamentos indevidos. As disposições 
relativas a esse modo de pagamento devem 
constar da documentação relativa ao 
concurso.
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Or. it

Alteração 1336
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Nos casos em que o pagamento não é 
efetuado diretamente aos subcontratantes, 
os Estados-Membros devem introduzir 
mecanismos que garantam que o 
adjudicatário principal não conceda aos 
subcontratantes condições menos 
favoráveis do que as acordadas entre a 
autoridade adjudicante e o adjudicatário 
principal.

Or. de

Alteração 1337
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem decidir 
que a autoridade adjudicante pode excluir 
um subcontratante indicado na proposta 
se:
(i) o subcontratante não preencher os 
critérios de seleção previstos para um 
determinado concurso
(ii) o subcontratante não estiver apto a 
executar adequadamente a sua parte do 
contrato
As condições de participação num 
processo e a capacidade de um 
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subcontratante para executar 
adequadamente a sua parte do contrato 
são avaliados proporcionalmente à parte 
do contrato a ele adjudicado, com base 
nos critérios de seleção qualitativa 
indicados nos artigos 55.º e 56.º

Or. en

Justificação

Devem ser dadas às autoridades adjudicantes maiores possibilidades de exercer influência 
sobre a subcontratação pelo proponente selecionado. Em particular, devem ter poderes para 
verificar a adequação e as habilitações dos subcontratantes propostos. Para esse efeito, 
todos os requisitos devem estar em conformidade com o princípio da proporcionalidade.

Alteração 1338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Unclear.

Alteração 1339
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 1340
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 1341
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal. A autoridade 
adjudicante pode ser instada a solicitar 
que o subcontratante cumpra as 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Or. en

Alteração 1342
Marc Tarabella

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

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

3. Os motivos para o recurso a 
subcontratantes devem ser expostos na 
documentação relativa à adjudicação dos 
contratos e justificam-se estritamente por 
considerações técnicas. A subcontratação 
não pode ser usada para contornar a 
legislação pertinente nem as obrigações 
aplicáveis aquando da execução das 
obras, dos serviços e dos fornecimentos.
Os n.ºs 1 e 2 não interferem na 
responsabilidade do responsável técnico e 
dos subcontratantes.

Os Estados-Membros devem prever um 
sistema de responsabilidade solidária na 
cadeia de subcontratação.

Or. fr

Alteração 1343
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O contratante principal e qualquer 
subcontratante intermédio podem, em 
acréscimo ou no lugar de um 
subcontratante, ser diretamente 
responsabilizados como fiadores pelos 
empregados e/ou fundos comuns ou por 
instituições de parceiros sociais por 
qualquer responsabilidade decorrente do 
incumprimento, por parte de um 
subcontratante, das disposições relativas a 
condições sociais e de emprego, tais como 
a saúde e a segurança no local de 
trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme definido 
nas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas da UE e 
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nacionais, nas decisões arbitrais, nos 
acordos e contratos coletivos e nas 
disposições da legislação laboral 
internacional constantes do anexo XI e 
aplicáveis no local em que as obras, os 
serviços e os fornecimentos devem ser 
efetuados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
em que os trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro. O presente número 
aplica-se sem quaisquer outras condições 
e, sobretudo, sem que o empregado seja 
diretamente culpabilizado.

Or. de

Alteração 1344
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 1345
Sergio Gaetano Cofferati, Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do adjudicatário
principal e dos subcontratantes.
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Os Estados-Membros devem estabelecer 
um sistema de responsabilidade conjunta 
e solidária ao longo da cadeia de 
subcontratantes.
O operador económico principal e 
qualquer subcontratante envolvido em 
obras de um contrato público serão 
conjunta e solidariamente responsáveis 
por qualquer responsabilidade decorrente 
do incumprimento, por parte de um 
subcontratante, das disposições relativas a 
requisitos em matéria de direitos 
fundamentais, requisitos de saúde e 
segurança, regras e normas sociais, 
condições de emprego e de trabalho, 
saúde e segurança no trabalho e 
segurança social, conforme definido na 
legislação, regulamentação e disposições 
administrativas da UE e nacionais, 
acordos e contratos coletivos, e 
disposições internacionais em matéria 
laboral constantes da lista do anexo XI e 
aplicáveis ao local onde a obra, serviço ou 
fornecimento é efetuado.
Os Estados-Membros podem prever 
regras mais rígidas em matéria de 
responsabilidade na sua legislação 
nacional.

Or. en

Alteração 1346
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O principal operador económico e 
qualquer subcontratante envolvido na 
execução de prestações com base num 
contrato público são solidariamente 
responsáveis pelo incumprimento, por 
parte do subcontratante, dos direitos 
fundamentais, dos requisitos em matéria 
de saúde e segurança, das regras e 
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normas sociais, dos requisitos associados 
ao emprego e às condições de trabalho, à 
saúde e à segurança no local de trabalho, 
à segurança social, bem como pelo 
incumprimento de qualquer disposição 
pertinente do direito da União, de 
qualquer disposição legislativa, 
administrativa ou regulamentar nacional, 
das convenções coletivas e dos contratos e 
das convenções internacionais 
enumeradas no anexo XI, aplicáveis no 
local de execução da obra, do serviço ou 
do fornecimento.  
Estas obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, em que os 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços noutro Estado-Membro. 
A autoridade adjudicante no seu contrato 
com o adjudicatário principal, e o 
adjudicatário principal e qualquer 
subcontratante intermédio nos contratos 
com os seus subcontratantes, devem 
determinar que, caso tenham motivos 
para crer que o seu subcontratante 
imediato infringiu as regras referidas no 
primeiro parágrafo, o subcontratante deve 
tomar imediatamente medidas para 
resolver a situação e, se tal não for 
possível, o contrato em causa será 
rescindido. 
Os Estados-Membros podem prever 
normas de responsabilidade mais 
rigorosas nos termos da legislação 
nacional.

Or. fr

Alteração 1347
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

3-A. As autoridades adjudicantes devem 
assegurar que os adjudicatários 
selecionados estão contratualmente 
obrigados a cumprir no decurso da 
execução do contrato as disposições 
obrigatórios legais, regulamentares ou 
administrativas em vigor no 
Estado-Membro de execução do contrato.
Além disso, se o adjudicatário selecionado 
subcontrata uma parte das obras, 
produtos ou serviços, e se, no decurso da 
execução do contrato, as disposições 
referidas no primeiro parágrafo forem 
violadas por qualquer subcontratante, 
conforme estabelecido por um tribunal ou 
outra autoridade competente, o 
adjudicatário aplicará ao(s) 
subcontratante(s) em causa sanções 
contratuais efetivas, proporcionadas e 
dissuasivas;
Se o proponente selecionado não cumprir 
as obrigações estabelecidas no primeiro 
e/ou no segundo parágrafos no prazo de 
três meses a contar da decisão inicial do 
tribunal ou outra autoridade competente, 
a autoridade adjudicante deve recorrer ao 
tribunal ou a outra autoridade 
competente, para que seja tomada uma 
decisão sobre as sanções adequadas.

Or. en

Justificação

A presente proposta procura levar em conta as preocupações do relator relativamente à 
legislação aplicável que afeta as obrigações do contratante principal e as obrigações ao 
longo da cadeia de abastecimento, garantindo simultaneamente que essas novas regras 
permanecem compatíveis com os princípios básicos da liberdade contratual e não são usadas 
de forma abusiva.

Alteração 1348
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel
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Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O número de empresas que podem 
participar na execução de um contrato 
público na qualidade de subcontratantes é 
limitado a três empresas consecutivas.

Or. de

Alteração 1349
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A alteração de um contrato durante a 
sua vigência não será considerada 
substancial quando o desenvolvimento de 
bens e serviços e a promoção de inovações 
requer uma cooperação flexível entre as 
partes contratantes.

Or. en

Alteração 1350
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A modificação de um contrato durante 
o seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem 

2. Em qualquer caso, sem prejuízo dos n.ºs 
3 e 4, uma modificação é considerada 
substancial se se verificar uma das 
seguintes condições:
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prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

Or. fr

Alteração 1351
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A modificação de um contrato durante o 
seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Em qualquer caso, sem 
prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma modificação é 
considerada substancial se se verificar uma 
das seguintes condições:

2. A modificação de um contrato durante o 
seu período de vigência é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando 
tornar o contrato substancialmente 
diferente do contrato celebrado 
inicialmente. Sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4, 
uma modificação é considerada substancial 
se se verificar uma das seguintes 
condições:

Or. es


