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Alteração 445
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os concursos não devem ser organizados 
de modo a não ser abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva ou a 
reduzir artificialmente a concorrência.

Suprimido

Or. fr

Alteração 446
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os concursos não devem ser organizados 
de modo a não ser abrangidos pelo âmbito 
de aplicação da presente diretiva ou a 
reduzir artificialmente a concorrência.

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

Or. es

Alteração 447
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2-A (novo)



PE492.862v01-00 4/180 AM\909613PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 448
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 449
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os dados relativos aos contratos devem 
ser publicados.

Or. en

Alteração 450
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 2-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 451
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos de serviços 
e de empreitadas de obras, bem como dos 
contratos de fornecimento que abrangem 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as 
habilitações profissionais do pessoal 
responsável pela execução da prestação em 
causa.

Contudo, no caso dos contratos de serviços 
e de empreitadas de obras, bem como dos 
contratos de fornecimento que abrangem 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os níveis de
habilitações profissionais do pessoal 
responsável pela execução da prestação em 
causa.

Or. en

Alteração 452
Pablo Arias Echeverría
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Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos de serviços 
e de empreitadas de obras, bem como dos 
contratos de fornecimento que abrangem 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as 
habilitações profissionais do pessoal 
responsável pela execução da prestação em 
causa.

Contudo, no caso dos contratos de serviços 
e de empreitadas de obras, bem como dos 
contratos de fornecimento que abrangem 
também serviços ou operações de 
montagem e instalação, pode ser exigido às 
pessoas coletivas que indiquem, nas 
respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, as habilitações 
profissionais do pessoal responsável pela 
execução da prestação em causa.

Or. es

Alteração 453
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 454
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 31 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

Or. es

Alteração 455
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

O eventual incumprimento desta 
obrigação implica a responsabilidade da 
entidade adjudicante.

Or. fr

Alteração 456
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário, 
constante da presente diretiva ou da 
legislação nacional relativa ao acesso à 
informação, e sem prejuízo das obrigações 
que lhe incumbem no que respeita à 
publicidade sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
classificadas como confidenciais que lhe 
tenham sido transmitidas pelos operadores 
económicos, incluindo, entre outros, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

2. Não obstante as disposições da presente 
diretiva ou da legislação nacional, e sem 
prejuízo das obrigações que lhe incumbem 
no que respeita à publicidade sobre 
contratos celebrados e às informações aos 
candidatos e aos proponentes previstas nos 
artigos 64.º e 69.º da presente diretiva, a 
entidade adjudicante não divulga as 
informações classificadas como 
confidenciais que lhe tenham sido 
transmitidas pelos operadores económicos, 
incluindo, entre outros, os segredos 
técnicos ou comerciais e os aspetos 
confidenciais das propostas.

Or. en

Justificação

É útil esclarecer que esta regra não se aplica, caso a autoridade adjudicante tenha direito ou 
esteja obrigada a transmitir as informações pertinentes, por exemplo, para cumprir um 
processo legal.

Alteração 457
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
classificadas como confidenciais que lhe 

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
nem os elementos constitutivos das 
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tenham sido transmitidas pelos operadores 
económicos, incluindo, entre outros, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

propostas que lhe tenham sido 
transmitidos pelos operadores económicos.

Or. fr

Alteração 458
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
classificadas como confidenciais que lhe 
tenham sido transmitidas pelos operadores 
económicos, incluindo, entre outros, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

2. Salvo disposição em contrário, constante 
da presente diretiva ou da legislação 
nacional relativa ao acesso à informação, e 
sem prejuízo das obrigações que lhe 
incumbem no que respeita à publicidade 
sobre contratos celebrados e às 
informações aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 64.º e 
69.º da presente diretiva, a entidade 
adjudicante não divulga as informações 
que lhe tenham sido transmitidas pelos 
operadores económicos, nomeadamente os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

O eventual incumprimento desta 
obrigação implica a responsabilidade da 
entidade adjudicante.

Or. fr

Justificação

Reforço das disposições relativas à confidencialidade das informações comunicadas pelos 
candidatos ou pelos proponentes à entidade adjudicante durante o processo de adjudicação. 
A entidade adjudicante pode incorrer em responsabilidade caso haja divulgação de 
informações sensíveis, tais como segredos técnicos e comerciais.
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Alteração 459
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os n.ºs 1 e 2 do artigo 32.º não devem 
impedir a divulgação pública dos 
contratos após terem sido concluídos, 
incluindo quaisquer alterações 
subsequentes aos mesmos.

Or. en

Alteração 460
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O presente artigo não deve impedir a 
divulgação pública dos contratos após 
terem sido concluídos, incluindo 
quaisquer alterações subsequentes aos 
mesmos.

Or. en

Alteração 461
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Na prática, o telefone não é utilizado em tais procedimentos. É dada preferência a meios de 
comunicação que são mais rápidos e asseguram a rastreabilidade.

Alteração 462
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para assegurar a interoperabilidade dos 
formatos técnicos, bem como das normas 
de tratamento e de transmissão das 
mensagens, em especial num contexto 
transfronteiras, são conferidos poderes à
Comissão para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 98.º de modo a 
tornar obrigatória a utilização de normas 
técnicas específicas, pelo menos no que diz 
respeito à apresentação de propostas por 
via eletrónica, à utilização de catálogos 
eletrónicos e aos meios de autenticação 
eletrónicos.

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

Or. en

Alteração 463
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) os pedidos de participação nos 
procedimentos de adjudicação de contratos 
podem ser feitos por escrito;
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Or. en

Justificação

Na prática, o telefone não é utilizado em tais procedimentos. É dada preferência a meios de 
comunicação que são mais rápidos e asseguram a rastreabilidade.

Alteração 464
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar quatro anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Or. en

Justificação

Este calendário é demasiado apertado.

Alteração 465
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 

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

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

Or. en

Justificação

Considera-se que esta abordagem em duas fases é mais realista e exequível em termos de 
definição de objetivos e concede tempo suficiente às autoridades adjudicantes para o 
planeamento e a execução.

Alteração 466
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente diretiva sejam
executados utilizando meios eletrónicos 
de comunicação, em especial a 
apresentação eletrónica, em conformidade 
com os requisitos do presente artigo.

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

Or. en

Alteração 467
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar três anos após a data 
prevista no artigo 101.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Or. fr

Alteração 468
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem, no que 
respeita às entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 2.º, n.º 1, prever regras 
eficazes para efetivamente prevenir, 
identificar e solucionar de imediato os 
conflitos de interesses que possam surgir 
na condução dos procedimentos de 
adjudicação abrangidos pela presente 
diretiva, incluindo a conceção e a 
preparação do processo, a elaboração da 
documentação relativa ao concurso, a 
seleção dos candidatos e dos proponentes e 
a adjudicação do contrato, de modo a evitar 
qualquer distorção da concorrência e 
assegurar a igualdade de tratamento de 
todos os proponentes.

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

Or. it
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Alteração 469
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 470
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 471
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 472
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 473
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos do presente artigo, por 
«interesses privados», entende-se 
quaisquer interesses familiares, afetivos, 
económicos, políticos ou outros interesses

Por «interesses privados», entende-se 
interesses patrimoniais ou financeiros
partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, assim como vantagens 
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partilhados com os candidatos ou os 
proponentes, incluindo os conflitos de 
interesses profissionais.

resultantes de pagamentos financeiros 
diretos por meio de emprego, contrato de 
trabalho, investimentos ou participação 
nas atividades apoiadas pelos contratos.

Or. fr

Alteração 474
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 475
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr
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Alteração 476
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Por «membros dos órgãos dirigentes» entende-se os vereadores locais e os deputados 
regionais e nacionais, o que constitui uma definição bastante abrangente que cria muita 
burocracia. Os Estados-Membros possuem outros instrumentos que estão melhor adaptados 
à necessidade de combater a corrupção.

Alteração 477
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Os candidatos e os proponentes, por 
exemplo, diretores das empresas ou 
qualquer outra pessoa que tenha poderes 
de decisão, poderes ou controlo sobre o 
candidato ou proponente, são obrigados a 
apresentar, no início do procedimento de 
adjudicação, uma declaração relativa à 
existência de quaisquer relações 
privilegiadas com as pessoas referidas no 
n.º 2, alínea b), que sejam suscetíveis de 
colocar estas mesmas pessoas numa 
situação de conflito de interesses; a 
autoridade adjudicante indica, no relatório 
individual referido no artigo 94.º, se algum 
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candidato ou proponente apresentou uma 
declaração nesse sentido.

Or. en

Alteração 478
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) os candidatos e os proponentes são 
obrigados a apresentar, também nos 
termos do código ético elaborado 
previamente pela entidade adjudicante, no 
início do procedimento de adjudicação, 
uma declaração relativa à existência de 
eventuais relações privilegiadas com as 
pessoas referidas no n.º 2, alínea b), que 
sejam suscetíveis de colocar estas mesmas 
pessoas numa situação de conflito de 
interesses; a autoridade adjudicante indica, 
no relatório individual referido no artigo 
94.º, se algum candidato ou proponente 
apresentou uma declaração nesse sentido.

Or. it

Alteração 479
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) os candidatos e os proponentes são 
obrigados a apresentar, no início do 
procedimento de adjudicação, uma 
declaração relativa à existência de 
eventuais relações privilegiadas com as 
pessoas referidas no n.º 2, alínea b), que 

b) os candidatos e os proponentes são 
obrigados a apresentar, no início do 
procedimento de adjudicação, uma 
declaração relativa à existência de 
eventuais relações privilegiadas com as 
pessoas referidas no n.º 2, alínea b), que 
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sejam suscetíveis de colocar estas mesmas 
pessoas numa situação de conflito de 
interesses; a autoridade adjudicante 
indica, no relatório individual referido no 
artigo 94.º, se algum candidato ou 
proponente apresentou uma declaração 
nesse sentido.

sejam suscetíveis de colocar estas mesmas 
pessoas numa situação de conflito de 
interesses;

Or. en

Alteração 480
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Em caso de conflito de interesses, a 
autoridade adjudicante toma medidas 
adequadas. Estas medidas podem incluir o 
afastamento do membro do pessoal em 
causa do procedimento de adjudicação 
afetado ou a redefinição das funções e das 
responsabilidades desse membro do 
pessoal. Quando um conflito de interesses 
não puder ser eficazmente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

Em caso de conflito de interesses, a 
entidade adjudicante toma medidas 
adequadas. Estas medidas podem incluir o 
afastamento do membro do pessoal em 
causa do procedimento de adjudicação 
afetado ou a redefinição das funções e das 
responsabilidades desse membro do 
pessoal. Quando um conflito de interesses 
não puder ser eficazmente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

Or. it

Alteração 481
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 

Suprimido
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artigo 93.º e toma medidas adequadas 
para evitar qualquer influência indevida 
sobre o procedimento de adjudicação e 
assegurar a igualdade de tratamento dos 
candidatos e dos proponentes. Se o 
conflito de interesses não puder ser 
efetivamente resolvido por outros meios, o 
candidato ou proponente em causa deve 
ser excluído do processo.

Or. en

Alteração 482
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 93.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
dos proponentes. Se o conflito de 
interesses não puder ser efetivamente 
resolvido por outros meios, o candidato ou 
proponente em causa deve ser excluído do 
processo.

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

Or. en

Justificação

Demasiado burocrática. Um dos objetivos desta revisão foi simplificar a fim de promover 
uma maior eficiência de custos. A última frase não é necessária, uma vez que a primeira frase 
já é suficientemente precisa. A transparência é a prioridade principal.

Alteração 483
Lara Comi
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 93.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
proponentes. Se o conflito de interesses 
não puder ser efetivamente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a entidade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 93.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
proponentes. Se o conflito de interesses 
não puder ser efetivamente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

Or. it

Alteração 484
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Quando forem identificadas relações 
privilegiadas, a autoridade adjudicante 
informa de imediato o organismo de 
fiscalização designado nos termos do 
artigo 93.º e toma medidas adequadas para 
evitar qualquer influência indevida sobre o 
procedimento de adjudicação e assegurar a 
igualdade de tratamento dos candidatos e 
dos proponentes. Se o conflito de interesses 
não puder ser efetivamente resolvido por 
outros meios, o candidato ou proponente 
em causa deve ser excluído do processo.

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

Or. en
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Alteração 485
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que uma pessoa que comunica, de boa-fé, 
conflitos de interesses não revelados de 
outros membros do pessoal referidos no 
n.º 2, alínea a), tem o direito de ser 
protegida de atos de retaliação. Por
retaliação, entende-se qualquer ação 
prejudicial, direta ou indireta, (sob forma 
de recomendação, ameaça ou ato) contra 
uma pessoa por ter denunciado uma 
irregularidade.

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem adotar um sistema eficiente de denúncia de irregularidades, a 
fim de garantir que estas disposições tenham impacto.

Alteração 486
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As medidas tomadas nos termos do 
presente artigo devem ser documentadas 
no relatório individual referido no 
artigo 94.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 487
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Proteção dos denunciantes

As entidades adjudicantes devem dispor 
de procedimentos de denúncia internos 
para o pessoal a fim de garantir que:
a) qualquer membro do pessoal (incluindo 
trabalhadores temporários e contratados a 
termo certo, estagiários e consultores) 
que, de boa-fé, denuncie uma 
irregularidade esteja protegido de toda e 
qualquer forma de retaliação, assédio ou 
ações prejudiciais;
b) a confidencialidade do denunciante 
seja preservada, salvo se o mesmo 
renunciar expressamente a esta;
c) estejam disponíveis mecanismos 
adequados para as denúncias, tais como, 
linhas de apoio e formulários em linha;
d) um denunciante que tenha recebido 
retaliações tenha direito a uma audiência 
justa perante uma instância imparcial e 
seja totalmente indemnizado; as pessoas 
que cometam atos de retaliação devem ser 
devidamente sancionadas;
e) as denúncias sejam devidamente 
investigadas e tomadas ações corretivas 
(se for caso disso) e que os denunciantes 
tenham a opção de participar nestes 
procedimentos;
f) os diretores tenham de provar que 
qualquer ação tomada contra um 
denunciante não foi motivada pela 
denúncia, mas sim por outras razões;
g) as denúncias incorretas, caso tenham 
sido realizadas de boa-fé, sejam 
protegidas; as denúncias que se verifique 
que foram efetuadas de má-fé não são 
protegidas;
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h) a direção e o pessoal tenham a 
formação adequada em termos de direitos, 
políticas e procedimentos em matéria de 
denúncias;
i) as políticas em matéria de denúncias 
sejam monitorizadas e avaliadas 
regularmente por organismos 
independentes; e
j) as denúncias realizadas para o exterior, 
como para representantes eleitos, ONG, 
meios de comunicação social e outras 
partes apropriadas, sejam protegidas, caso 
os canais internos não funcionem ou 
sejam inexistentes.

Or. en

Alteração 488
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 37 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

(a) influenciar indevidamente o processo 
de tomada de decisão da entidade 
adjudicante por meios ilícitos ou obter 
informações confidenciais que lhes possam 
conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;

Or. fr

Justificação

Especificação das disposições relativas à conduta ilícita.

Alteração 489
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Título 1 – Capítulo IV-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Capítulo IV-A
Regras de reciprocidade

Artigo 37.º-A
Conferir às autoridades/entidades 
adjudicantes poderes para excluir 
propostas que incluam bens e serviços 
não abrangidos
1. As entidades adjudicantes avaliam se é 
necessário excluir procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos das 
propostas que contenham obras, produtos 
ou serviços provenientes de países 
terceiros que não estejam vinculados por 
um acordo internacional, se o valor das 
obras, produtos ou serviços não 
abrangidos exceder 50 % do valor total 
das obras, produtos ou serviços que 
constituem a proposta, segundo as 
disposições que se seguem. Uma proposta 
proveniente de países terceiros não 
vinculados por um acordo internacional é 
automaticamente rejeitada se o preço for 
inferior a 30 % do preço ou do custo 
médio das outras propostas.
2. As entidades adjudicantes podem 
solicitar aos proponentes que forneçam 
informações relativas à origem das obras, 
produtos e serviços incluídos na proposta, 
bem como ao seu valor. Devem aceitar as 
declarações sob compromisso de honra 
como provas preliminares de que as 
propostas não podem ser excluídas ao 
abrigo do n.º 1. Uma autoridade 
adjudicante pode solicitar a um 
proponente, em qualquer altura durante o 
processo, que apresente a totalidade ou 
parte dos documentos exigidos, nos casos 
em que isso se afigure necessário para 
garantir a correta condução do processo.
Se as entidades adjudicantes receberem 
propostas que respeitem as condições do 
n.º 1 que excluam por este motivo, devem 
notificar a Comissão. Durante o processo 
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de notificação, a entidade adjudicante 
pode prosseguir a sua análise das 
propostas. A notificação deve ser enviada 
por via eletrónica, utilizando um 
formulário-tipo. A Comissão pode adotar 
atos executórios que estabeleçam 
formulários-tipos para as declarações 
relativas à origem de obras, produtos ou 
serviços. Esses atos de execução são 
adotados pelo procedimento consultivo a 
que se refere o artigo 100.º, n.º 2. O 
formulário-tipo deve conter as seguintes 
informações:
a) O nome e os contactos da entidade 
adjudicante;
b) Uma descrição do objeto do contrato;
c) O nome e os contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;
d) Informações sobre a origem do 
operador económico, as obras, os 
produtos ou os serviços e o respetivo 
valor.
3. Se a Comissão não aprovar a decisão 
da entidade adjudicante de excluir uma 
proposta em virtude do n.º 1, a Comissão 
deve notificar a sua desaprovação, 
acompanhada de justificação, num prazo 
de 15 dias a partir do primeiro dia útil 
após a data em que a Comissão receber a 
notificação. Esse prazo pode ser 
prorrogado uma vez, por um máximo de 
15 dias, em casos devidamente 
justificados, nomeadamente se as 
informações que figuram na notificação 
ou nos documentos anexos forem 
incompletas ou inexatas ou se os factos 
comunicados sofrerem alterações 
significativas. Se, depois desse período de 
30 dias, a Comissão não tiver adotado 
uma decisão de aprovação ou rejeição da 
exclusão, esta é considerada aceite pela 
Comissão.
4. As entidades adjudicantes solicitam aos 
proponentes que forneçam informações 
relativas à origem dos bens e serviços 
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incluídos na proposta, bem como ao seu 
valor. Devem aceitar as declarações sob 
compromisso de honra como provas 
preliminares de que as propostas não 
podem ser excluídas ao abrigo do n.º 1.
Uma entidade adjudicante pode solicitar a 
um proponente, em qualquer altura 
durante o processo, que apresente a 
totalidade ou parte dos documentos 
exigidos, nos casos em que isso se afigure 
necessário para garantir a correta 
condução do processo.
5. A exclusão dos procedimentos de 
adjudicação de contratos das propostas 
que contenham obras, produtos ou 
serviços devem satisfazer as condições 
seguintes:
a) se o acordo internacional relativo ao 
acesso ao mercado no domínio dos 
contratos públicos concluído entre a 
União e o país de onde os bens ou serviços 
são originários incluir, relativamente aos 
bens ou serviços alvo da proposta de 
exclusão, reservas explícitas relativas aos 
acesso ao mercado formuladas pela 
União;
b) quando o acordo referido na alínea a) 
for inexistente e o país terceiro mantiver 
medidas restritivas relativas aos contratos 
públicos que resultam na falta de 
reciprocidade substancial na abertura do 
mercado entre a União e o país terceiro 
em causa.
Para efeitos da alínea b), considera-se que 
existe falta de reciprocidade substancial 
quando as medidas restritivas relativas 
aos contratos públicos resultam na 
discriminação grave e recorrente dos 
operadores económicos, das obras, dos 
produtos ou dos serviços da União.
6. Antes de a Comissão tomar uma 
decisão nos termos do n.º 3, deve ouvir as 
entidades adjudicantes em causa.

Artigo 38.º-B
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Aplicação das condições de reciprocidade
Os contratos celebrados com um operador
económico em violação da intenção da 
Comissão de excluir uma proposta nos 
termos do artigo 38.º-A, depois da 
notificação da exclusão por parte das 
entidades adjudicantes, são declarados 
nulos na aceção da Diretiva 2007/66/CE.

Or. fr

Alteração 490
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Título 1 – Capítulo IV-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Capítulo IV-A
Tratamento de fornecimentos ou serviços 

não abrangidos
Artigo 37.º-A

Exclusão de propostas que incluem 
fornecimentos ou serviços não abrangidos
1. A pedido das entidades adjudicantes, a 
Comissão determinará se aprova, 
relativamente a contratos com valor igual 
ou superior a 5 000 000 de EUR, sem 
imposto sobre o valor acrescentado (IVA), 
a exclusão dos processos de adjudicação 
de contratos das propostas que incluam 
fornecimentos ou serviços provenientes de 
países terceiros, se o valor dos 
fornecimentos ou serviços não abrangidos 
for superior a 50% do valor total dos 
fornecimentos ou serviços que constituem 
a proposta, nas condições infra.
2. Se as entidades adjudicantes 
pretenderem solicitar a exclusão dos 
procedimentos para a adjudicação de 
contratos com base no n.º 1, devem 
indicar esta informação no anúncio de 
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concurso publicado em conformidade 
com o artigo 63.º.
As entidades adjudicantes devem exigir 
aos proponentes que indiquem a origem 
dos fornecimentos e/ou serviços contidos 
na proposta e o seu valor.
A Comissão pode adotar atos de execução 
que estabeleçam formulários 
normalizados para as declarações 
relativas à origem dos fornecimentos e 
serviços.
Esses atos de execução são adotados nos 
termos do procedimento consultivo 
referido no artigo 100.º, n.º 2.
Se as entidades adjudicantes receberem 
propostas que preencham as condições do 
n.º 1 e que por essa razão pretendam 
solicitar a sua exclusão, devem notificar a 
Comissão desse facto. Durante o processo 
de notificação, a entidade adjudicante 
pode prosseguir a sua análise das 
propostas.
A notificação deve ser enviada por via 
eletrónica, utilizando um formulário 
normalizado. A Comissão adota os atos de 
execução que estabelecem os formulários 
normalizados. Esses atos de execução são 
adotados nos termos do procedimento 
consultivo referido no artigo 100.º, n.º 2.
O formulário normalizado deve conter as 
seguintes informações:
a) O nome e os contactos da entidade 
adjudicante;
b) Uma descrição do objeto do contrato;
c) O nome e os contactos do operador 
económico cuja proposta será excluída;
d) Informações sobre a origem do 
operador económico, os fornecimentos 
e/ou os serviços e o respetivo valor.
A Comissão pode solicitar informações 
suplementares à entidade adjudicante.
Essas informações devem ser fornecidas 
no prazo de oito dias úteis, a contar do 
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primeiro dia útil seguinte à data de 
receção do pedido de informações 
suplementares. Se a Comissão não 
receber quaisquer informações na data 
prevista, o prazo estabelecido no n.º 3 fica 
suspenso até que a Comissão receba as 
informações solicitadas.
3. Para os contratos a que se refere o n.º 
1, a Comissão deve adotar um ato de 
execução referente à aprovação da 
exclusão prevista, no prazo de dois meses 
a contar do primeiro dia útil seguinte à 
data de receção da notificação. Esses atos 
de execução são adotados nos termos do 
procedimento de exame a que se refere o 
artigo 100.º, n.º 2, alínea a). O prazo pode 
ser prorrogado uma vez, por um máximo 
de dois meses, em casos devidamente 
justificados, nomeadamente se as 
informações que figuram na notificação 
ou nos documentos anexos forem 
incompletas ou inexatas ou se os factos 
comunicados sofrerem alterações 
significativas. Se, no final deste período 
de dois meses, ou do período prorrogado, 
a Comissão não tiver adotado uma 
decisão de aprovação ou de rejeição da 
exclusão, esta última é considerada como 
tendo sido rejeitada pela Comissão.
4. Ao adotar atos de execução nos termos 
do n.º 3, 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 e o país 
de proveniência dos fornecimentos e/ou 
serviços contiver, relativamente aos 
fornecimentos e/ou serviços para os quais 
é proposta a exclusão, reservas explícitas 
de acesso ao mercado por parte da União;
b) quando o acordo referido na alínea a) 
for inexistente e o país terceiro mantiver 
medidas restritivas relativas aos contratos 
públicos que resultam na falta de 
reciprocidade substancial na abertura do 
mercado entre a União e o país terceiro 
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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, fornecimentos e serviços da 
União.
Ao adotar atos de execução nos termos do 
n.º 3, a Comissão não aprovará uma 
exclusão prevista se tal violar os 
compromissos assumidos pela União nos 
seus acordos internacionais.
5. Ao avaliar se existe uma falta de 
reciprocidade substancial, a Comissão 
deve analisar o seguinte:
a) Até que ponto a legislação sobre 
contratos públicos do país em questão 
assegura a transparência, em 
conformidade com as normas 
internacionais no domínio dos contratos 
públicos e se previne qualquer 
discriminação relativamente aos 
fornecimentos, serviços e operadores 
económicos da União;
b) Em que medida as autoridades públicas 
e/ou as entidades adjudicantes individuais 
mantêm ou adotam práticas 
discriminatórias contra os fornecimentos, 
serviços e operadores económicos da 
União.
6. Antes de a Comissão tomar uma 
decisão nos termos do n.º 3, deve ouvir o 
proponente ou proponentes em causa.
7. As entidades adjudicantes que tenham 
excluído proponentes, de acordo com o 
n.º 1, devem indicar esta informação no 
anúncio de adjudicação de contrato 
publicado de acordo com o artigo 64.º da 
presente diretiva.

Artigo 37.º-B
Regras de origem
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1. A origem de um produto é determinada 
em conformidade com os artigos 22.º a 
26.º do Regulamento (CE) n.º 2913/1992 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
12 de outubro de 1992, que estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário (1).
2. A origem de um serviço é determinada 
com base na origem da pessoa singular ou 
coletiva que o presta.
3. Para efeitos da presente diretiva, os 
fornecimentos ou serviços originários dos 
países do Espaço Económico Europeu 
que não os Estados-Membros devem ser 
tratados da mesma forma que os 
originários dos Estados-Membros.

Artigo 37.º-C
Aplicação das condições de reciprocidade
Os contratos celebrados com um operador 
económico em violação dos atos de 
execução da Comissão adotados nos 
termos do artigo 37.º-A relativamente às 
exclusões previstas, notificadas pelas 
entidades adjudicantes, serão declarados 
desprovidos de efeitos na aceção da 
Diretiva 2007/66/CE.

Or. en

Alteração 491
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades adjudicantes possam abrir 
concursos públicos ou limitados ou aplicar 
procedimentos por negociação com 
concurso prévio, de acordo com o disposto 
na presente diretiva.

Os Estados-Membros devem assegurar que 
as entidades adjudicantes possam abrir 
concursos públicos ou limitados ou aplicar 
procedimentos por negociação com 
concurso prévio e parcerias para a 
inovação, de acordo com o disposto na 
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presente diretiva.

Or. en

Alteração 492
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 493
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

b) um anúncio relativo à existência de um 
sistema de qualificação nos termos do 
artigo 62.º, se o contrato for adjudicado por 
concurso limitado ou no âmbito de um 
procedimento por negociação ou de uma 
parceria para a inovação;

b) um anúncio relativo à existência de um 
sistema de qualificação nos termos do 
artigo 62.º, se o contrato for adjudicado por 
concurso limitado ou no âmbito de um 
procedimento por negociação.

Or. fr

Alteração 494
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) um anúncio relativo à existência de um 
sistema de qualificação nos termos do 
artigo 62.º, se o contrato for adjudicado por 
concurso limitado ou no âmbito de um 
procedimento por negociação ou de uma 
parceria para a inovação;

b) um anúncio relativo à existência de um 
sistema de qualificação nos termos do 
artigo 62.º, se o contrato for adjudicado por 
concurso limitado ou no âmbito de um 
procedimento por negociação.

Or. fr

Alteração 495
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que as entidades adjudicantes só podem 
recorrer a um procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 
concurso nos casos e circunstâncias 
específicas expressamente previstas no 
artigo 42.º.

3. Os Estados-Membros devem determinar 
que as entidades adjudicantes podem 
recorrer a um procedimento por negociação 
sem publicação prévia de anúncio de 
concurso, como expressamente referido no 
artigo 42.º.

Or. en

Alteração 496
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

O prazo para receção de propostas deve ser alargado para 47 dias, de modo a que os 
candidatos tenham tempo suficiente para preparar as suas propostas e, mesmo assim, este 
prazo ainda é inferior ao prazo atual (52 dias).

Alteração 497
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As entidades adjudicantes podem 
reduzir em cinco dias os prazos de receção 
de propostas estabelecidos no n.º 1, 
segundo parágrafo, nos casos em que 
aceitam a apresentação de propostas por 
via eletrónica em conformidade com o 
artigo 33.º, n.ºs 3, 4 e 5.

Suprimido

Or. en

Alteração 498
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 35 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

Or. en
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Justificação

O prazo para receção dos pedidos de participação deve ser alargado para 35 dias, de modo 
a que os candidatos tenham tempo suficiente para preparar a sua proposta.

Alteração 499
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

O prazo mínimo para a receção dos 
pedidos de participação deve ser o 
suficiente a contar da data de envio do 
anúncio de concurso ou do convite à 
confirmação de interesse, não podendo 
nunca ser inferior a 15 dias.

Or. en

Alteração 500
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

O prazo mínimo para receção dos pedidos 
de participação deve, como regra geral, ser 
fixado em pelo menos 35 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou 
do convite à confirmação de interesse, não 
podendo nunca ser inferior a 15 dias.

Or. en

Justificação

O prazo para receção dos pedidos de participação deve ser alargado para 35 dias, de modo 
a que os candidatos tenham tempo suficiente para preparar a sua proposta.
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Alteração 501
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2 – parágrafo 3 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) As autoridades adjudicantes estão 
proibidas de negociar exclusivamente o 
preço das propostas.

Or. fr

Alteração 502
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Parcerias para a inovação

1. Os Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem decidir não 
transpor as parcerias para a inovação 
para o direito nacional ou restringir a 
utilização destas parcerias a determinados 
tipos de contratos.
Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
convite à apresentação de propostas nos 
termos do artigo 39.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
com vista a estabelecer uma parceria 
estruturada para o desenvolvimento de 
produtos, serviços ou obras inovadoras e 
para a subsequente compra dos produtos, 
serviços ou obras resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
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custos previamente acordados.
2. As parcerias devem ser estruturadas em 
fases sucessivas de acordo com a 
sequência de etapas do processo de 
investigação e inovação, eventualmente 
até ao fabrico do produto ou à prestação 
dos serviços. Devem prever as metas 
intermédias a alcançar pelo parceiro e o 
pagamento da remuneração em frações 
adequadas. Em função desses objetivos, a 
entidade adjudicante pode, no final de 
cada fase, decidir pôr termo à parceria e 
lançar um novo processo de adjudicação 
para as fases remanescentes, desde que 
tenha adquirido os direitos de propriedade 
intelectual pertinentes.

3. O contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com as regras para o 
procedimento por negociação com 
abertura prévia de concurso definidas no 
artigo 42.º.

Na seleção dos candidatos, as entidades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos à capacidade e 
experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento ou do 
desenvolvimento de soluções inovadoras.
Podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem as condições para serem 
convidados a participar no processo em 
conformidade com o artigo 72.º, n.º 2.

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

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

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

Or. en

Alteração 503
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 43

Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Parcerias para a inovação

1. Os Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem decidir não 
transpor as parcerias para a inovação 
para o direito nacional ou restringir a 
utilização destas parcerias a determinados 
tipos de contratos.

Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
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pedido de participação em resposta a um 
convite à apresentação de propostas nos 
termos do artigo 39.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
com vista a estabelecer uma parceria 
estruturada para o desenvolvimento de 
produtos, serviços ou obras inovadoras e 
para a subsequente compra dos produtos, 
serviços ou obras resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
custos previamente acordados.

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

3. O contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com as regras para o 
procedimento por negociação com 
abertura prévia de concurso definidas no 
artigo 42.º.

Na seleção dos candidatos, as entidades 
adjudicantes prestam especial atenção aos 
critérios relativos à capacidade e 
experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento ou do 
desenvolvimento de soluções inovadoras.
Podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem as condições para serem 
convidados a participar no processo em 
conformidade com o artigo 72.º, n.º 2.

Só os operadores económicos convidados 
pela entidade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
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e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
entidade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes. Os contratos são 
adjudicados exclusivamente com base no 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa em conformidade com o 
artigo 76.º, n.º 1, alínea a).

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

Or. fr

Alteração 504
Frank Engel, Andreas Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem decidir não 
transpor as parcerias para a inovação 

Os Estados-Membros preveem a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva.
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para o direito nacional ou restringir a 
utilização destas parcerias a determinados 
tipos de contratos.

Or. fr

Alteração 505
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva. Os 
Estados-Membros podem decidir não 
transpor as parcerias para a inovação 
para o direito nacional ou restringir a 
utilização destas parcerias a determinados 
tipos de contratos.

Os Estados-Membros devem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
criarem parcerias para a inovação 
conforme previsto na presente diretiva.

Or. en

Justificação

A promoção das parcerias para a inovação é uma prioridade fundamental deste exercício de 
modernização. Como tal, a transposição do procedimento não deveria ser opcional, mas sim 
obrigatória para todos os Estados-Membros, de modo a garantir condições equitativas.

Alteração 506
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
convite à apresentação de propostas nos 

Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
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termos do artigo 39.º, n.º 2, alíneas b) e c), 
com vista a estabelecer uma parceria 
estruturada para o desenvolvimento de 
produtos, serviços ou obras inovadoras e
para a subsequente compra dos produtos, 
serviços ou obras resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
custos previamente acordados.

estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, cuja necessidade não pode ser 
satisfeita pelas soluções já disponíveis no 
mercado, desde que correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente 
acordados. Os contratos que estabelecem a 
parceria para a inovação são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, 
em conformidade com o artigo 76.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Justificação

Esta alteração melhora o novo procedimento para as parcerias para a inovação.

Alteração 507
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2 – parágrafos 2-A (novo) e 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os direitos de propriedade intelectual 
apenas são concedidos para permitir que 
a autoridade adjudicante explore o 
resultado das fases precedentes, em 
conformidade com o objeto da parceria, 
em caso de mudança de adjudicatário 
durante o procedimento, para limitar o 
âmbito da aquisição dos direitos 
relativamente à empresa excluída.
As cláusulas relativas à propriedade 
intelectual devem definir claramente os 
direitos e as obrigações de cada uma das 
partes interessadas.

Or. fr
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Alteração 508
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As parcerias devem ser estruturadas em 
fases sucessivas de acordo com a sequência 
de etapas do processo de investigação e 
inovação, que pode incluir o fabrico do 
produto, a prestação dos serviços ou a 
conclusão dos trabalhos. A parceria deve 
estabelecer metas intermédias a alcançar 
pelo parceiro e deve prever a remuneração 
em frações adequadas. Em função desses 
objetivos, a entidade adjudicante pode, no 
final de cada fase, decidir pôr termo à 
parceria e lançar um novo processo de 
adjudicação para as fases remanescentes, 
desde que a entidade adjudicante tenha 
indicado nos documentos do concurso as 
condições mediantes as quais pode fazer 
uso dessa derrogação para pôr termo à 
parceria.

Or. en

Justificação

Ibid.

Alteração 509
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

O contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com as regras para o 
procedimento por negociação com 

O contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com o disposto no n.º 1, 
parágrafos a) a h) infra:



AM\909613PT.doc 47/180 PE492.862v01-00

PT

abertura prévia de concurso definidas no 
artigo 42.º.

a) Na documentação relativa ao concurso, 
as autoridades adjudicantes devem 
indicar quais os elementos que definem os 
requisitos mínimos a cumprir. As 
indicações devem ser suficientemente 
precisas a fim de permitir que os 
operadores económicos identifiquem a 
natureza e o âmbito do concurso e 
decidam solicitar ou não a participação 
no processo.
b) O prazo mínimo de receção dos pedidos 
de participação é de 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concurso ou, 
caso seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, 30 dias a contar da data de 
envio do convite à confirmação de 
interesse. O prazo mínimo de receção das 
propostas iniciais é de 30 dias a contar da 
data de envio do convite.
c) As autoridades adjudicantes devem 
negociar com os proponentes as propostas 
iniciais e todas as propostas subsequentes 
apresentadas, a fim de melhorar o 
conteúdo e, assim, garantir que estas 
propostas cumprem melhor os critérios de 
adjudicação especificados na 
documentação relativa ao concurso.
d) Durante a negociação, as autoridades 
adjudicantes garantem a igualdade de 
tratamento de todos os proponentes. Para 
tal, não facultam de forma 
discriminatória informações que possam 
conferir vantagens a um proponente 
relativamente a outros. Devem ter 
particular cuidado em garantir que todos 
os proponentes, cujas propostas não 
tenham sido eliminadas, sejam 
informados por escrito de quaisquer 
alterações às especificações técnicas de 
outra documentação relativa ao concurso 
que não aquela que define os requisitos 
mínimos, com tempo suficiente para que 
possam alterar e voltar a apresentar as 
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suas propostas em conformidade com 
essas alterações.
e) Em conformidade com o artigo 32.º, as 
autoridades adjudicantes não podem 
revelar aos outros participantes 
informações confidenciais comunicadas 
por um candidato que participe na 
negociação, sem a aprovação deste 
último. Esse consentimento não deve ser 
dado em termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de informações confidenciais.
f) Os requisitos mínimos e os critérios de 
adjudicação não podem ser objeto de 
negociação.
g) Quando o prazo para a apresentação de 
propostas tiver terminado, e antes de 
procederem à sua avaliação, as 
autoridades adjudicantes podem atribuir 
um peso específico aos subelementos de 
um critério de adjudicação previamente 
estabelecidos, em conformidade com o 
artigo 76.º, n.º 5, desde que:
i) os critérios de adjudicação de contrato 
estabelecidos na documentação relativa 
ao concurso ou no anúncio de concurso 
não sofram alterações;
ii) não inclua novos elementos que teriam 
afetado a preparação das propostas;
iii) não resulte na discriminação de 
nenhum dos proponentes.
h) Os procedimentos para as parcerias 
para inovação podem desenrolar-se em 
fases sucessivas, de modo a reduzir o 
número de propostas a negociar, 
aplicando os critérios de adjudicação 
especificados no anúncio de concurso, no 
convite à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso. A 
autoridade adjudicante deve indicar 
claramente no anúncio de concurso, no 
convite à confirmação de interesse ou na 
documentação relativa ao concurso se irá 
utilizar esta opção.
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Or. en

Justificação

Alteração essencial que relaciona o procedimento das parcerias para a inovação com o 
procedimento concorrencial com negociação que, de outra forma, não seria usado para os 
processos de adjudicação de contratos nos setores da água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais. Esta alteração permite ainda mais margem de negociação, uma vez que tal é 
exigido para os tipos de concursos que se enquadram no âmbito do novo procedimento, o que 
explica o facto de apenas algumas partes mais importantes do artigo 27.º da principal 
diretiva em matéria de concursos públicos terem sido transferidas para esta diretiva, a fim de 
garantir a transparência e a imparcialidade.

Alteração 510
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

Na seleção dos candidatos, as entidades 
adjudicantes devem prestar especial 
atenção aos critérios relativos à capacidade 
e experiência dos proponentes no domínio 
da investigação e desenvolvimento ou do 
desenvolvimento de soluções inovadoras.
Podem restringir o número de candidatos 
que satisfazem as condições para serem 
convidados a participar no processo em 
conformidade com o artigo 72.º, n.º 2.

Na seleção dos candidatos, as entidades 
adjudicantes devem prestar especial 
atenção aos critérios relativos à capacidade 
dos candidatos no domínio da investigação 
e desenvolvimento e do desenvolvimento 
de soluções inovadoras. Podem restringir o 
número de candidatos que satisfazem as 
condições para serem convidados a 
participar no processo em conformidade 
com o artigo 72.º, n.º 2.

Or. en

Justificação

Melhorias ao procedimento das parcerias para a inovação, tornando-o mais acessível, em 
especial, para as PME inovadoras.

Alteração 511
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 3 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Só os operadores económicos convidados 
pela entidade adjudicante após a avaliação 
das informações solicitadas podem 
apresentar projetos de investigação e 
inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
entidade e que não possam ser satisfeitas 
pelas soluções existentes.

Or. en

Justificação

Nas anteriores alterações, já foi feita referência à base de adjudicação para as parcerias 
para a inovação.

Alteração 512
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

A entidade adjudicante deve garantir que 
a estrutura da parceria e, em especial, a 
duração e o valor das diferentes fases 
devem refletir o grau de inovação da 
solução proposta e a sequência das 
atividades de investigação e inovação 
necessárias para o desenvolvimento de uma 
solução inovadora que ainda não se 
encontre disponível no mercado. O valor 
calculado dos fornecimentos, serviços ou
obra não deve ser desproporcional face ao 
investimento necessário para o seu 
desenvolvimento.
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adequados.

Or. en

Justificação

Esta alteração garante que a utilização das parcerias para a inovação está de acordo com o 
objetivo essencial subjacente a este novo procedimento e oferece uma boa relação 
preço/qualidade.

Alteração 513
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta preocupação já está contemplada numa anterior alteração relativa às parcerias para a 
inovação.

Alteração 514
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem recorrer a 
um processo por negociação nos seguintes 
casos:

As entidades adjudicantes estão proibidas 
de utilizar um processo por negociação 
sem publicidade para negociar 
exclusivamente o preço das prestações. As 
entidades adjudicantes podem recorrer a 
um processo por negociação nos seguintes 
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casos:

Or. fr

Alteração 515
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) quando não forem apresentadas 
propostas, propostas adequadas ou pedidos 
de participação na sequência de um 
processo com abertura prévia de concurso, 
desde que as condições iniciais do contrato 
não sejam substancialmente alteradas;

(a) quando não forem apresentadas 
propostas, propostas adequadas ou pedidos 
de participação na sequência de um 
processo com abertura prévia de concurso, 
desde que as condições iniciais do contrato 
não sejam alteradas;

Or. it

Alteração 516
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) quando o objetivo do concurso for a 
criação ou a aquisição de uma obra de 
arte;

c) quando, por razões artísticas, o 
contrato só puder ser adjudicado a um 
determinado operador económico;

Or. en

Justificação

Parece que a limitação do recurso ao procedimento por negociação sem publicação prévia 
de anúncio de concurso apenas às obras de arte é uma abordagem demasiado restrita. O 
contrato público em questão poderá não fazer referência a uma obra de arte, mas possuir 
claramente uma natureza artística (por exemplo, um desempenho artístico, um concerto).
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Alteração 517
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) inexistência de concorrência por 
razões técnicas;

Suprimido

Or. it

Alteração 518
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas ou jurídicas;

Or. en

Alteração 519
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas ou jurídicas;

Or. en

Alteração 520
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – subalínea i)

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
jurídicas ou técnicas;

Or. de

Alteração 521
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Estas exceções só se aplicam se não existir 
uma alternativa ou um substituto razoável 
e a ausência de concorrência não resultar 
de uma restrição artificial dos parâmetros 
do concurso.

Estas exceções só se aplicam se a ausência 
de concorrência não resultar de uma 
restrição artificial dos parâmetros do 
concurso.

Or. en

Alteração 522
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d) – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Estas exceções só se aplicam se não existir 
uma alternativa ou um substituto razoável 
e a ausência de concorrência não resultar 
de uma restrição artificial dos parâmetros 
do concurso.

Estas exceções só se aplicam se a ausência 
de concorrência não resultar de uma 
restrição artificial dos parâmetros do 
concurso;

Or. de



AM\909613PT.doc 55/180 PE492.862v01-00

PT

Alteração 523
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) quando um operador económico 
tomar a iniciativa de propor uma parceria 
para a inovação a uma entidade 
adjudicante com vista a estabelecer uma 
parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
aquisição dos fornecimentos, serviços ou 
obras daí resultantes, desde que 
correspondam aos níveis de desempenho e 
aos custos previamente acordados.

Or. fr

Alteração 524
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência 
em caso de força maior, não possam ser 
respeitados os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso. As 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência imperiosa não devem, em caso 
algum, ser imputáveis às entidades 
adjudicantes;

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência e 
que não foram previstos pela entidade 
adjudicante, não possam ser respeitados os 
prazos exigidos pelos concursos públicos e 
limitados ou pelos procedimentos por 
negociação com abertura prévia de 
concurso. As circunstâncias invocadas para 
justificar a urgência imperiosa não devem, 
em caso algum, ser imputáveis às entidades 
adjudicantes;

Or. en
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Alteração 525
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência 
em caso de força maior, não possam ser 
respeitados os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso. As 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência imperiosa não devem, em caso 
algum, ser imputáveis às entidades 
adjudicantes;

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência, 
não possam ser respeitados os prazos 
exigidos pelos concursos públicos e 
limitados ou pelos procedimentos por 
negociação com abertura prévia de 
concurso. As circunstâncias invocadas para 
justificar a urgência imperiosa não devem, 
em caso algum, ser imputáveis às entidades 
adjudicantes;

Or. en

Justificação

A limitação dos motivos de extrema urgência a casos de força maior seria uma abordagem 
demasiado restrita.

Alteração 526
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência 
em caso de força maior, não possam ser 
respeitados os prazos exigidos pelos 
concursos públicos e limitados ou pelos 
procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso. As 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência imperiosa não devem, em caso 
algum, ser imputáveis às entidades 
adjudicantes;

e) na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivos de extrema urgência 
em caso de acontecimentos imprevisíveis 
para a autoridade adjudicante, não 
possam ser respeitados os prazos exigidos 
pelos concursos públicos e limitados ou 
pelos procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso. As 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência imperiosa não devem, em caso 
algum, ser imputáveis às entidades 
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adjudicantes;

Or. de

Alteração 527
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) no caso dos contratos de fornecimento 
para entregas complementares efetuadas 
pelo fornecedor inicial e destinadas, quer à 
substituição parcial de produtos ou 
instalações de uso corrente, quer à 
ampliação de produtos ou instalações 
existentes, caso a mudança de fornecedor 
obrigue a entidade adjudicante a adquirir 
material com características técnicas 
diferentes, originando incompatibilidades 
ou dificuldades técnicas desproporcionadas 
de utilização e manutenção;

f) no caso dos contratos de fornecimento 
para entregas complementares efetuadas 
pelo fornecedor inicial e destinadas, quer à 
substituição parcial de produtos ou 
instalações de uso corrente, quer à 
ampliação de produtos ou instalações 
existentes, caso a mudança de fornecedor 
obrigue a entidade adjudicante a adquirir 
material com características técnicas 
diferentes, originando incompatibilidades 
ou dificuldades técnicas desproporcionadas 
de utilização e manutenção; relativamente 
a obras ou serviços complementares que 
não constem do projeto inicialmente 
adjudicado nem do primeiro contrato 
celebrado e que se tenham tornado 
necessários, na sequência de 
circunstâncias imprevistas, para a 
execução do contrato, na condição de o 
adjudicatário ser o empreiteiro ou o 
prestador de serviços que executa o 
contrato inicial:
— quando essas obras ou esses serviços 
complementares não possam ser técnica ou 
economicamente separados do objeto do 
contrato principal sem grande 
inconveniente para as entidades 
adjudicantes ou

— quando essas obras ou esses serviços 
complementares, embora possam ser 
separados do objeto do contrato inicial, 
sejam absolutamente necessários para o seu 
aperfeiçoamento;
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Or. en

Justificação

A atual Diretiva 2004/17/CE prevê a inclusão de «obras ou serviços complementares» na 
lista de casos ao abrigo dos quais as entidades adjudicantes podem usar um procedimento 
sem publicação prévia de anúncio de concurso. Esta condição continua a ser de grande 
importância para as entidades adjudicantes, pelo que não existem motivos para ser 
suprimida do texto da nova diretiva. A derrogação prevista no novo artigo 82.º, n.º 6, da 
proposta não é – em termos substanciais – equivalente à disposição original (atual artigo 
40.º, n.º 3, alínea f)), visto que a sua formulação não abrange exatamente as mesmas 
circunstâncias.

Alteração 528
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Relativamente a obras ou serviços 
complementares que não constem do 
projeto inicialmente adjudicado nem do 
primeiro contrato celebrado e que se 
tenham tornado necessários, na sequência 
de circunstâncias imprevistas, para a 
execução do contrato, na condição de o 
adjudicatário ser o empreiteiro ou o 
prestador de serviços que executa o 
contrato inicial:
i) quando essas obras ou esses serviços 
complementares não possam ser técnica 
ou economicamente separados do objeto 
do contrato principal sem grande 
inconveniente para as entidades 
adjudicantes ou
ii) quando essas obras ou esses serviços 
complementares, embora possam ser 
separados do objeto do contrato inicial, 
forem absolutamente necessários para o 
seu aperfeiçoamento;

Or. en
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Justificação

A atual Diretiva 2004/17/CE prevê a inclusão de «obras ou serviços complementares» na 
lista de casos ao abrigo dos quais as entidades adjudicantes podem usar um procedimento 
sem publicação prévia de anúncio de concurso. Esta condição continua a ser de grande 
importância para as entidades adjudicantes, pelo que não existem motivos para ser 
suprimida do texto da nova diretiva. A derrogação prevista no novo artigo 82.º, n.º 6 da 
proposta não é – em termos substanciais – equivalente à disposição original (atual artigo 
40º, n.º 3, alínea f)), visto que a sua formulação não abrange exatamente as mesmas 
circunstâncias.

Alteração 529
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) Relativamente a obras ou serviços 
complementares que não constem do 
projeto inicialmente adjudicado nem do 
primeiro contrato celebrado e que se 
tenham tornado necessários, na sequência 
de circunstâncias imprevistas, para a 
execução do contrato, na condição de o 
adjudicatário ser o empreiteiro ou o 
prestador de serviços que executa o 
contrato inicial:
i) quando essas obras ou esses serviços 
complementares não possam ser técnica 
ou economicamente separados do objeto 
do contrato principal sem grande 
inconveniente para as entidades 
adjudicantes ou
ii) quando essas obras ou esses serviços 
complementares, embora possam ser 
separados do objeto do contrato inicial, 
forem absolutamente necessários para o 
seu aperfeiçoamento;

Or. en
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Justificação

A atual Diretiva 2004/17/CE prevê a inclusão de «obras ou serviços complementares» na 
lista de casos ao abrigo dos quais as entidades adjudicantes podem usar um procedimento 
sem publicação prévia de anúncio de concurso. Esta condição continua a ser de grande 
importância para as entidades adjudicantes, pelo que não existem motivos para ser 
suprimida do texto da nova diretiva. A derrogação prevista no novo artigo 82.º, n.º 6, da 
proposta não é equivalente à disposição original.

Alteração 530
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

j) relativamente à aquisição de produtos em 
condições particularmente vantajosas, seja 
a fornecedores que cessem definitivamente 
a sua atividade comercial, seja a 
liquidatários em processos de insolvência, 
ao estabelecimento de um acordo com os 
credores ou outro processo da mesma 
natureza previsto nas legislações ou 
regulamentações nacionais;

j) relativamente à aquisição de produtos em 
condições particularmente vantajosas, seja 
a fornecedores que cessem definitivamente 
a sua atividade comercial, seja a 
liquidatários em processos de insolvência 
ou outro processo da mesma natureza 
previsto nas legislações ou 
regulamentações nacionais;

Or. en

Justificação

A situação comum na qual um operador económico celebrou um acordo com os credores não 
pode ser considerada um motivo de exclusão por si só.

Alteração 531
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) for irregular ou inaceitável; e a) for irregular ou inaceitável; ou
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Or. en

Alteração 532
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 44 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Caso uma entidade adjudicante decida, 
nos termos do presente artigo, recorrer ao 
procedimento por negociação sem 
publicação prévia, deve ao organismo de 
fiscalização, de acordo com o artigo 93.º, 
um relatório circunstanciado no qual 
justifica essa escolha e no qual são 
incluídos os documentos relativos ao 
contrato e informações relacionadas com 
o mesmo e, no caso de pretender fazer uso 
do procedimento por negociação sem 
publicação prévia com base n.º 1, alínea 
a), os documentos relativos à adjudicação 
anterior.

Or. it

Alteração 533
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Por «acordo-quadro», entende-se um 
acordo entre uma ou mais entidades
adjudicantes e um ou mais operadores 
económicos, que tem por objeto 
estabelecer os termos dos contratos a 
celebrar num determinado período, 
nomeadamente em matéria de preços e, se 
necessário, de quantidades previstas.

Por «acordo-quadro», entende-se um 
acordo entre uma ou mais entidades 
adjudicantes e um ou mais operadores 
económicos, que tem por objeto 
estabelecer os termos dos contratos a 
celebrar num determinado período.
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Or. en

Justificação

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Alteração 534
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 535
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Justificação

Contracting authorities shall be free to regulate framework agreements falling within the 
scope of application of the Utilities Directive, provided that they apply the procedures 
provided for in this Directive. The proposed provision mirrors the discipline of framework 
agreements provided for by the Classic Directive and shall be rejected, as it runs contrary to 
the rationale of the Utilities Directive, in so far as the latter aims at submitting procurement 
by entities operating in the sectors concerned to a specific regime, more flexible than the one 
provided for by the Classic Directive.

Alteração 536
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

As autoridades adjudicantes devem poder regular livremente os acordos-quadro abrangidos 
pelo âmbito de aplicação da Diretiva 2004/17/CE, desde que apliquem os procedimentos 
previstos nessa diretiva.

Alteração 537
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a seis
anos, salvo em casos excecionais 
devidamente justificados, nomeadamente 
pelo objeto do mesmo acordo-quadro. O 
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pelo objeto do mesmo acordo-quadro. período de vigência de um acordo-quadro 
relativo à manutenção baseia-se no ciclo 
de vida da obra ou do fornecimento.

Or. en

Justificação

Para solucionar problemas, tais como os contratos de manutenção de elevadores, por 
exemplo.

Alteração 538
Frank Engel, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a 
quatro anos, salvo se tiver por objeto 
prestações de serviços de duração 
superior a quatro anos, ou se esse 
prolongamento for justificado por motivos 
de necessidade dos operadores 
económicos de procederem a 
investimentos com uma amortização de 
duração superior a quatro anos ou que 
estejam ligados ao recrutamento de 
pessoal apto a efetuar as prestações de 
serviços ou à formação de pessoal, de 
modo a permitir que as prestações de 
serviços sejam efetuadas.

Or. fr

Alteração 539
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a 
quatro anos, salvo quando, devido à 
natureza específica do objeto do mesmo 
acordo, seja necessário estabelecer uma 
duração superior.

Or. it

Alteração 540
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A duração dos acordos-quadro deve ser limitada a fim de aumentar a concorrência. Contudo, 
tendo em conta o facto de as atuais diretivas não incluírem nenhuma limitação, um período 
de quatro anos parece demasiado curto e iria reduzir os incentivos à participação dos 
proponentes – designadamente PME – nos concursos, visto que teriam de lidar com o fardo 
administrativo inerente à apresentação de uma nova proposta, transcorrido um curto período 
de tempo.

Alteração 541
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Os contratos baseados num 
acordo-quadro são adjudicados segundo 
os procedimentos previstos no presente 
número e nos n.ºs 3 e 4.

Suprimido

Estes procedimentos só podem ser 
aplicados entre as entidades adjudicantes 
claramente identificadas para o efeito –
no anúncio de concurso, no convite à 
confirmação do interesse ou, caso seja 
usado um anúncio relativo à existência de 
um sistema de qualificação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
apresentação de propostas – e os 
operadores económicos que sejam parte 
no acordo-quadro desde o início.
Os contratos baseados num 
acordo-quadro não podem, em caso 
algum, introduzir modificações 
substanciais nos termos estabelecidos no 
acordo-quadro, designadamente no caso a 
que se refere o n.º 3.
As entidades adjudicantes não devem 
celebrar acordos-quadro de forma 
abusiva ou de modo a impedir, restringir 
ou falsear a concorrência.

Or. en

Alteração 542
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os contratos baseados num 
acordo-quadro são adjudicados segundo 
os procedimentos previstos no presente 
número e nos n.ºs 3 e 4.

Suprimido

Estes procedimentos só podem ser 
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aplicados entre as entidades adjudicantes 
claramente identificadas para o efeito –
no anúncio de concurso, no convite à 
confirmação do interesse ou, caso seja 
usado um anúncio relativo à existência de 
um sistema de qualificação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
apresentação de propostas – e os 
operadores económicos que sejam parte 
no acordo-quadro desde o início.
Os contratos baseados num 
acordo-quadro não podem, em caso 
algum, introduzir modificações 
substanciais nos termos estabelecidos no 
acordo-quadro, designadamente no caso a 
que se refere o n.º 3.
As entidades adjudicantes não devem 
celebrar acordos-quadro de forma 
abusiva ou de modo a impedir, restringir 
ou falsear a concorrência.

Or. en

Justificação

A disposição proposta reflete a disciplina dos acordos-quadro prevista na Diretiva Clássica e 
deve ser rejeitada, visto que contraria a filosofia subjacente à Diretiva Setores Especiais, na 
medida em que esta última visa submeter os concursos de entidades que operam nos setores 
pertinentes a um regime específico, mais flexível do que o previsto na Diretiva Clássica.

Alteração 543
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 2 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes não devem 
celebrar acordos-quadro de forma abusiva 
ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência.

As entidades adjudicantes não devem 
celebrar acordos-quadro de forma abusiva 
ou de modo a impedir, restringir ou falsear 
a concorrência, devendo justificar as 
cláusulas introduzidas nos cadernos de 
encargos que fazem referência a estas 
condições e esclarecer as respetivas 
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interpretações.

Or. es

Alteração 544
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Para a adjudicação desses contratos, as 
entidades adjudicantes podem consultar 
por escrito o operador parte no 
acordo-quadro, pedindo-lhe que, se 
necessário, complete a sua proposta.

Or. en

Justificação

O objetivo desta revisão é simplificar o procedimento e proporcionar maior clareza jurídica.
A atual disposição é bastante mais simples (ver artigo 14.º da Diretiva 2004/17/CE) e não foi 
fornecida nenhuma justificação para esta alteração.

Alteração 545
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando é celebrado um acordo-quadro 
com um único operador económico, os 
contratos baseados nesse acordo-quadro 
devem ser adjudicados nos limites dos 

Suprimido
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termos fixados no acordo-quadro.
Para a adjudicação desses contratos, as 
entidades adjudicantes podem consultar 
por escrito o operador parte no 
acordo-quadro, pedindo-lhe que, se 
necessário, complete a sua proposta.

Or. en

Alteração 546
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Para a adjudicação desses contratos, as 
entidades adjudicantes podem consultar 
por escrito o operador parte no 
acordo-quadro, pedindo-lhe que, se 
necessário, complete a sua proposta.

Or. en

Alteração 547
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O objetivo desta revisão era simplificar o procedimento e proporcionar maior clareza 
jurídica. A atual disposição é bastante mais simples (ver artigo 14.º da Diretiva 2004/17/CE) 
e não foi fornecida nenhuma justificação para esta alteração.

Alteração 548
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Alteração 549
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en
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Alteração 550
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), 
baseia-se nos mesmos termos aplicados à 
adjudicação do acordo-quadro, se 
necessário, precisando-os, e, se for caso 
disso, noutros termos indicados no 
caderno de encargos do acordo-quadro, 
recorrendo ao seguinte procedimento:

Suprimido

a) Para cada contrato a adjudicar, as 
entidades adjudicantes consultam por 
escrito os operadores económicos 
suscetíveis de executar o objeto do 
contrato;
b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos 
como a complexidade do objeto do 
contrato e o tempo necessário para o 
envio das propostas;
c) As propostas são apresentadas por 
escrito e não podem ser abertas até ao 
termo do prazo de resposta previsto;
d) As entidades adjudicantes devem 
adjudicar os contratos aos proponentes 
que tenham apresentado a melhor 
proposta com base nos critérios de 
adjudicação previstos no caderno de 
encargos do acordo-quadro.

Or. en

Alteração 551
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), 
baseia-se nos mesmos termos aplicados à 
adjudicação do acordo-quadro, se 
necessário, precisando-os, e, se for caso 
disso, noutros termos indicados no 
caderno de encargos do acordo-quadro, 
recorrendo ao seguinte procedimento:

Suprimido

a) Para cada contrato a adjudicar, as 
entidades adjudicantes consultam por 
escrito os operadores económicos 
suscetíveis de executar o objeto do 
contrato;
b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos 
como a complexidade do objeto do 
contrato e o tempo necessário para o 
envio das propostas;
c) As propostas são apresentadas por 
escrito e não podem ser abertas até ao 
termo do prazo de resposta previsto;
d) As entidades adjudicantes devem 
adjudicar os contratos aos proponentes 
que tenham apresentado a melhor 
proposta com base nos critérios de 
adjudicação previstos no caderno de 
encargos do acordo-quadro.

Or. en

Alteração 552
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. O concurso referido no n.º 4, alínea b), 
baseia-se nos mesmos termos aplicados à 
adjudicação do acordo-quadro, se 
necessário, precisando-os, e, se for caso 
disso, noutros termos indicados no 
caderno de encargos do acordo-quadro, 
recorrendo ao seguinte procedimento:

Suprimido

a) Para cada contrato a adjudicar, as 
entidades adjudicantes consultam por 
escrito os operadores económicos 
suscetíveis de executar o objeto do 
contrato;
b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 
propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos 
como a complexidade do objeto do 
contrato e o tempo necessário para o 
envio das propostas;
c) As propostas são apresentadas por 
escrito e não podem ser abertas até ao 
termo do prazo de resposta previsto;
d) As entidades adjudicantes devem 
adjudicar os contratos aos proponentes 
que tenham apresentado a melhor 
proposta com base nos critérios de 
adjudicação previstos no caderno de 
encargos do acordo-quadro.

Or. en

Alteração 553
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 

b) As entidades adjudicantes fixam um 
prazo suficiente para a apresentação das 



AM\909613PT.doc 75/180 PE492.862v01-00

PT

propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas;

propostas relativas a cada contrato 
específico, tendo em conta elementos como 
a complexidade do objeto do contrato e o 
tempo necessário para o envio das 
propostas. O prazo deve ser superior a
quinze dias úteis caso seja necessário 
visitar instalações diferentes a fim de 
apresentar as propostas.

Or. es

Alteração 554
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 45 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. As entidades adjudicantes têm a 
possibilidade de acrescentar novos 
operadores económicos ao acordo-quadro 
durante o período de vigência do contrato, 
desde que estes operadores económicos 
cumpram todos os critérios previstos no 
presente artigo e que ainda não existiam 
na altura da conclusão do acordo.
As entidades adjudicantes têm a 
possibilidade de eliminar operadores 
económicos do acordo-quadro durante o 
período de vigência do contrato, caso o 
operador económico tenha demonstrado 
falhas significativas ou persistentes na 
execução de qualquer requisito essencial 
ao abrigo do acordo.

Or. en

Alteração 555
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Para a aquisição de bens ou serviços de 
uso corrente geralmente disponíveis no 
mercado e cujas características preencham 
os requisitos das entidades adjudicantes, 
estas podem utilizar um sistema de 
aquisição dinâmico. O sistema de aquisição 
dinâmico deve funcionar como um 
processo inteiramente eletrónico, aberto ao 
longo de toda a sua duração a qualquer 
operador económico que satisfaça os 
critérios de seleção.

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

Or. en

Alteração 556
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 6 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

6. As entidades adjudicantes indicam o 
período de vigência do sistema de 
aquisição dinâmico no anúncio de 
concurso. Essas entidades notificam a 
Comissão de qualquer alteração à 
duração do sistema, do seguinte modo:

6. As entidades adjudicantes indicam o 
período de vigência do sistema de 
aquisição dinâmico no anúncio de 
concurso.

Or. en

Alteração 557
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 6 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 558
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 6 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) se o sistema for encerrado, através de 
um anúncio de adjudicação de contrato 
referido no artigo 64.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 559
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

as entidades adjudicantes podem utilizar,
exclusivamente para serviços e 
fornecimentos normalizados, leilões 
eletrónicos em que sejam apresentados 
novos preços, progressivamente inferiores, 
e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

Or. en
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Alteração 560
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Jürgen 
Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

As entidades adjudicantes podem utilizar, 
para fornecimentos e prestações de 
serviços plenamente normalizados, leilões 
eletrónicos em que sejam apresentados 
novos preços, progressivamente inferiores, 
e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

Or. de

Justificação

Os leilões eletrónicos podem ser adequados para fornecimentos e prestações de serviços 
plenamente normalizados; pelo contrário, em adjudicações complexas são, geralmente, 
inadequados ou mesmo contraproducentes. Estruturalmente, não são adequados para 
adjudicações de obras de construção civil.

Alteração 561
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas. Os leilões 
eletrónicos apenas podem ser usados para 
a compra de bens ou serviços de uso
corrente geralmente disponíveis no 
mercado, com uma qualidade mais ou 
menos normalizada. Não podem ser 
utilizados para a aquisição de serviços e 
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produtos complexos ou não normalizados.

Or. en

Alteração 562
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos apenas para a compra 
de bens normalizados, em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

Or. fr

Alteração 563
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas.

As entidades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos em que sejam 
apresentados novos preços, 
progressivamente inferiores, e/ou novos 
valores relativamente a determinados 
elementos das propostas. O âmbito do 
leilão eletrónico encontra-se limitado a 
fornecimentos e prestações de serviços 
plenamente normalizados.

Or. de
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Alteração 564
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Este artigo não se aplica aos contratos 
públicos de empreitadas de obras.

Or. it

Alteração 565
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se o contrato for adjudicado à proposta 
economicamente mais vantajosa, o 
convite deve ser acompanhado do resultado 
da avaliação completa da proposta do 
proponente em causa, efetuada em 
conformidade com a ponderação prevista 
no artigo 76.º, n.º 5, primeiro parágrafo.

O convite deve ser acompanhado do 
resultado da avaliação completa da 
proposta do proponente em causa, efetuada 
em conformidade com a ponderação 
prevista no artigo 76.º, n.º 5, primeiro 
parágrafo.

Or. en

Alteração 566
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 48 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem prever a 
utilização de catálogos eletrónicos em 
relação aos contratos de serviços e de 
fornecimento. Este artigo não se aplica 
aos contratos públicos de empreitadas de 
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obras.

Or. it

Alteração 567
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes podem 
contratar obras, fornecimentos e/ou 
serviços recorrendo a uma central de 
compras.

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

Or. en

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de permitir que as entidades adjudicantes 
recorram aos serviços de uma central de compras, mas tal não deve ser obrigatório. A 
central de compras é um dos métodos de compras que conduz à agregação da procura, o que 
pode ser desfavorável para as PME. Como tal, os Estados-Membros devem poder decidir se 
pretendem desenvolver métodos de compras centralizados ou não, consoante a sua política 
nacional.

Alteração 568
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem prever a 
possibilidade de as entidades adjudicantes 
recorrerem às atividades de compras 
centralizadas disponibilizadas por centrais 
de compras estabelecidas noutros 
Estados-Membros.

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

Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de permitir que as autoridades adjudicantes 
recorram aos serviços de uma central de compras localizada noutro Estado-Membro, mas 
não devem ser obrigados a tal. Nalguns Estados-Membros, a possibilidade prevista no artigo 
35.º, n.º 2, da proposta da Comissão pode causar problemas ao nível da legislação nacional, 
isto é, poderá não ser possível que as autoridades adjudicantes estejam sujeitas às 
disposições legais de outro Estado-Membro, designadamente no que diz respeito aos 
regulamentos que regem os procedimentos de recurso.

Alteração 569
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 50

Texto da Comissão Alteração

Artigo 50.º Suprimido
Atividades auxiliares de aquisição

Os prestadores de serviços auxiliares de 
aquisição são selecionados segundo os 
procedimentos de adjudicação constantes 
da presente diretiva.

Or. en

Alteração 570
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma ou várias entidades adjudicantes 
podem acordar na realização conjunta de 
determinadas aquisições.

1. Duas ou mais entidades adjudicantes 
podem acordar na realização conjunta de 
determinadas aquisições.

Or. en
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Alteração 571
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando uma entidade adjudicante realiza, 
por si só, todas as etapas dos processos de
aquisição em causa, desde a publicação do 
anúncio de concurso até ao final da 
execução do ou dos correspondentes 
contratos, essa entidade adjudicante é 
integralmente responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente diretiva.

Quando um processo de aquisição for 
realizado na íntegra de forma conjunta 
pelas entidades adjudicantes em causa, 
estas devem ser corresponsáveis pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente diretiva. Considera-se que as 
entidades adjudicantes realizam um 
processo de concurso conjunto quando 
uma entidade adjudicante gere o processo 
em seu nome e no nome das outras 
entidades adjudicantes em causa.

Or. en

Alteração 572
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, se os processos de aquisição e 
a execução dos correspondentes contratos
forem conduzidos por várias entidades 
adjudicantes participantes, cada uma delas 
continua a ser responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente diretiva em relação às etapas do 
processo sob a sua responsabilidade.

No entanto, se os processos de aquisição 
não forem totalmente conduzidos 
conjuntamente pelas entidades 
adjudicantes pertinentes, cada uma delas 
será responsável pelo cumprimento das 
obrigações previstas na presente diretiva 
em relação às etapas do processo sob a sua 
responsabilidade.

Or. en

Alteração 573
Raffaele Baldassarre
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Proposta de diretiva
Artigo 51 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No entanto, se os processos de aquisição e
a execução dos correspondentes contratos 
forem conduzidos por várias entidades 
adjudicantes participantes, cada uma delas 
continua a ser responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente diretiva em relação às etapas do 
processo sob a sua responsabilidade.

No entanto, se os processos de aquisição e 
a execução dos correspondentes contratos 
forem conduzidos por várias entidades 
adjudicantes participantes, cada uma delas 
continua a ser responsável pelo 
cumprimento das obrigações previstas na 
presente diretiva em relação às etapas do 
processo sob a sua responsabilidade. Os 
Estados-Membros definem, em 
conformidade com o respetivo direito 
nacional e no respeito pelo direito 
comunitário, as condições de aplicação do 
presente artigo.

Or. it

Alteração 574
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 52

Texto da Comissão Alteração

Artigo 52.º Suprimido
Iniciativas conjuntas de aquisição entre 

entidades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes

1. Sem prejuízo do título I, capítulo III, 
secção 2, subsecção 2: relações especiais, 
as entidades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente os seus 
contratos utilizando um dos meios 
descritos no presente artigo.

2. Várias entidades adjudicantes podem 
contratar obras, fornecimentos e/ou 
serviços recorrendo a uma central de 
compras localizada noutro 
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Estado-Membro. Nesse caso, o 
procedimento de adjudicação deve ser 
conduzido segundo as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
central de compras se encontra 
localizada.

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

a) as disposições nacionais aplicáveis ao 
procedimento de adjudicação;

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

Ao determinarem a legislação nacional 
aplicável nos termos da alínea a), as 
entidades adjudicantes podem escolher as 
disposições nacionais de qualquer 
Estado-Membro em que pelo menos uma 
das entidades adjudicantes esteja 
localizada.
4. Quando várias entidades adjudicantes 
de Estados-Membros diferentes tiverem 
criado uma entidade jurídica comum, 
nomeadamente agrupamentos europeus 
de cooperação territorial ao abrigo do 
Regulamento (CE) n.º 1082/2006 do 
Parlamento Europeu e do Conselho ou 
outras entidades instituídas ao abrigo do 
direito da União, as entidades 
adjudicantes participantes devem definir, 
através de uma decisão do órgão 
competente da entidade jurídica comum, 
qual a regulamentação nacional em 
matéria de contratos públicos que será 
aplicável, de um dos seguintes 
Estados-Membros:
a) as disposições nacionais do 
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Estado-Membro onde a entidade jurídica 
comum tem a sua sede social;

b) as disposições nacionais do 
Estado-Membro onde a entidade jurídica 
comum desenvolve as suas atividades.

Este acordo pode ser válido por um 
período indeterminado, quando 
estabelecido no ato constitutivo da 
entidade jurídica comum, ou estar 
limitado a um determinado período, a 
determinados tipos de contratos ou à 
adjudicação de um ou mais contratos 
específicos.

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

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

b) se o processo não for conduzido ou 
gerido por uma entidade adjudicante 
participante em nome das restantes, e

i) respeitar a um contrato de empreitada 
de obras, as entidades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que se realizarão a 
maior parte das obras;
ii) respeitar a um contrato de serviços ou 
de fornecimento, as entidades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro em que se 
realizarão a maior parte dos serviços ou 
fornecimentos;

c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
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conformidade com as alíneas a) ou b), as 
entidades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da entidade adjudicante que suporta a 
maior parte dos custos.
6. Na ausência de um acordo que 
determine a legislação em matéria de 
contratos públicos aplicável nos termos do 
n.º 4, para determinar a legislação 
nacional que rege os procedimentos de 
adjudicação conduzidos por entidades 
jurídicas comuns constituídas por várias 
entidades adjudicantes de 
Estados-Membros diferentes, aplicam-se 
as seguintes regras:

a) se o processo for conduzido ou gerido 
pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
entidade jurídica tem a sua sede social;
b) se o processo for conduzido ou gerido 
por um membro da entidade jurídica, em 
seu nome, aplicam-se as regras 
estabelecidas no n.º 5, alíneas a) e b);
c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável nos termos 
do n.º 5, alíneas a) ou b), as entidades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
entidade jurídica tem a sua sede social.

7. Uma ou várias entidades adjudicantes 
podem adjudicar contratos individuais ao 
abrigo de um acordo-quadro celebrado, 
autónoma ou conjuntamente, por uma 
entidade adjudicante localizada noutro 
Estado-Membro, desde que esse 
acordo-quadro inclua disposições 
específicas que permitam às entidades 
adjudicantes respetivas adjudicar 
contratos individuais.

8. As decisões em matéria de contratação 
pública transfronteiras estão sujeitas aos 
mecanismos de recurso ordinários 
previstos na legislação nacional aplicável.
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9. A fim de garantir o bom funcionamento 
dos mecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as decisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 92/13/CEE do 
Conselho localizadas noutros 
Estados-Membros sejam integralmente 
executadas na sua ordem jurídica interna, 
caso essas decisões envolvam entidades 
adjudicantes estabelecidas no seu 
território que participem no processo de 
contratação pública transfronteiras 
pertinente.

Or. en

Alteração 575
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sem prejuízo do título I, capítulo III,
secção 2, subsecção 2: relações especiais, 
as entidades adjudicantes de
Estados-Membros diferentes podem 
adjudicar conjuntamente os seus contratos 
utilizando um dos meios descritos no 
presente artigo.

1. Sem prejuízo do título I, capítulo III, 
secção 2, subsecção 2: relações especiais, 
os Estados-Membros podem estipular que 
as entidades adjudicantes podem adjudicar 
contratos públicos conjuntamente com
entidades adjudicantes de outro 
Estado-Membro quando:
a) a adjudicação conjunta de um contrato 
público é justificada pela natureza 
transfronteiriça do contrato;
ou
b) o contrato público é cofinanciado por 
autoridades adjudicantes de diferentes 
Estados-Membros;
ou
c) o contrato público tem uma natureza 
inovadora.

Or. en
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Justificação

Os Estados-Membros devem ter a possibilidade de decidir se a autoridade adjudicante pode 
adjudicar um contrato conjuntamente com autoridades adjudicantes de outros 
Estados-Membros. Além disso, devem existir condições concretas ao abrigo das quais um 
contrato pode ser coadjudicado por autoridades adjudicantes de outros Estados-Membros.

Alteração 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Várias entidades adjudicantes podem 
contratar obras, fornecimentos e/ou 
serviços recorrendo a uma central de 
compras localizada noutro 
Estado-Membro. Nesse caso, o 
procedimento de adjudicação deve ser 
conduzido segundo as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
central de compras se encontra 
localizada.

Suprimido

Or. en

Alteração 577
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 578
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

A escolha da lei aplicável pelas partes deve ser sujeita à legalidade do contrato.

Alteração 579
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) se o processo for conduzido ou gerido 
por uma entidade adjudicante 
participante em nome das restantes, 
aplicam-se as disposições nacionais do 
Estado-Membro dessa entidade 
adjudicante;
b) se o processo não for conduzido ou 
gerido por uma entidade adjudicante 



AM\909613PT.doc 91/180 PE492.862v01-00

PT

participante em nome das restantes, e
i) respeitar a um contrato de empreitada 
de obras, as entidades adjudicantes 
aplicam as disposições nacionais do 
Estado-Membro em que se realizarão a 
maior parte das obras;
ii) respeitar a um contrato de serviços ou 
de fornecimento, as entidades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro em que se 
realizarão a maior parte dos serviços ou 
fornecimentos;
c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com as alíneas a) ou b), as 
entidades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da entidade adjudicante que suporta a 
maior parte dos custos.

Or. en

Justificação

Basta que as autoridades adjudicantes cheguem a acordo sobre as regras de contratação 
nacionais aplicáveis. O n.º 5 é desnecessário. A supressão deste ponto irá simplificar o 
artigo.

Alteração 580
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 5 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável em 
conformidade com as alíneas a) ou b), as 
entidades adjudicantes aplicam as 
disposições nacionais do Estado-Membro 
da entidade adjudicante que suporta a 
maior parte dos custos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 581
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

a) se o processo for conduzido ou gerido 
pelo órgão competente da entidade 
jurídica comum, aplicam-se as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
entidade jurídica tem a sua sede social;
b) se o processo for conduzido ou gerido 
por um membro da entidade jurídica, em 
seu nome, aplicam-se as regras 
estabelecidas no n.º 5, alíneas a) e b);
c) se não for possível determinar a 
legislação nacional aplicável nos termos 
do n.º 5, alíneas a) ou b), as entidades 
adjudicantes aplicam as disposições 
nacionais do Estado-Membro onde a 
entidade jurídica tem a sua sede social.

Or. en

Justificação

Basta que as autoridades adjudicantes cheguem a um acordo sobre as regras de contratação 
nacionais aplicáveis. O n.º 6 é desnecessário. A supressão deste ponto irá simplificar o 
artigo.
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Alteração 582
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 6-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

6-A. Várias entidades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros podem 
adquirir obras, fornecimentos e/ou 
serviços a uma central de compras 
localizada noutro Estado-Membro ou 
através da mesma, desde que esses 
Estados-Membros tenham previsto a 
possibilidade referida no artigo 49.º, n.º 2, 
e sejam cumpridas todas as condições 
referidas no n.º 1. Nesse caso, as partes 
devem chegar a um acordo que determine 
quais as disposições nacionais que se 
aplicam ao procedimento de adjudicação.

Or. en

Alteração 583
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Uma ou várias entidades adjudicantes 
podem adjudicar contratos individuais ao 
abrigo de um acordo-quadro celebrado, 
autónoma ou conjuntamente, por uma 
entidade adjudicante localizada noutro 
Estado-Membro, desde que esse 
acordo-quadro inclua disposições 
específicas que permitam às entidades 
adjudicantes respetivas adjudicar contratos 
individuais.

7. Os Estados-Membros podem prever que 
uma ou várias entidades adjudicantes 
podem adjudicar contratos individuais ao 
abrigo de um acordo-quadro celebrado, 
autónoma ou conjuntamente, por uma 
entidade adjudicante localizada noutro 
Estado-Membro, desde que esse 
acordo-quadro inclua disposições 
específicas que permitam às entidades 
adjudicantes respetivas adjudicar contratos 
individuais.

Or. en
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Alteração 584
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. A fim de garantir o bom funcionamento 
dos mecanismos de recurso, os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as decisões das instâncias de recurso na 
aceção da Diretiva 92/13/CEE do 
Conselho localizadas noutros 
Estados-Membros sejam integralmente 
executadas na sua ordem jurídica interna, 
caso essas decisões envolvam entidades 
adjudicantes estabelecidas no seu 
território que participem no processo de 
contratação pública transfronteiras 
pertinente.

Suprimido

Or. en

Justificação

Uma disposição deste género pode colocar problemas em termos práticos. Não é evidente 
como é que os Estados-Membros devem assegurar que as decisões das instâncias de recurso 
(que não têm necessariamente uma natureza jurídica), localizadas noutros Estados-Membros, 
sejam integralmente executadas no seu ordenamento jurídico interno.

Alteração 585
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Antes da abertura de um procedimento de 
adjudicação, as entidades adjudicantes 
podem realizar consultas ao mercado para 
avaliar a estrutura, a aptidão e a capacidade 
do mercado e informar os operadores 

Antes da abertura de um procedimento de 
adjudicação, as entidades adjudicantes 
podem realizar consultas ao mercado para 
avaliar a estrutura, a aptidão e a capacidade 
do mercado e/ou informar os operadores 
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económicos dos seus planos de adjudicação 
e respetivos requisitos.

económicos dos seus planos de adjudicação 
e respetivos requisitos.

Or. en

Alteração 586
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para o efeito, as entidades adjudicantes 
podem solicitar ou aceitar pareceres de 
estruturas de apoio administrativo, de 
terceiros ou de participantes no mercado, 
desde que esses pareceres não tenham por 
efeito impedir a concorrência e não 
violem os princípios da não-discriminação 
e da transparência.

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

Or. en

Justificação

Redundante.

Alteração 587
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 588
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Entre essas medidas inclui-se a 
comunicação aos restantes candidatos e 
proponentes de qualquer informação 
pertinente trocada no âmbito ou em 
resultado da participação do candidato ou 
proponente na preparação do procedimento 
de adjudicação e a fixação de prazos 
adequados para a receção das propostas. As 
autoridades adjudicantes serão obrigadas 
a:

i) esclarecer no convite à participação 
numa consulta quais as informações que 
serão consideradas relevantes e, como tal, 
podem ser partilhadas com todos os 
potenciais candidatos; ou
ii) definir ao pormenor os direitos dos 
participantes na consulta e os 
procedimentos de que estes dispõem para 
garantir a proteção das informações 
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confidenciais.
O candidato ou proponente em causa só 
deve ser excluído do processo se não 
existirem outras formas de garantir o 
cumprimento do dever de observância do 
princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Alteração 589
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

i) esclarecer no convite à participação 
numa consulta quais as informações que 
serão consideradas relevantes e, como tal, 
podem ser partilhadas com todos os 
potenciais candidatos; ou
ii) definir ao pormenor os direitos dos 
participantes na consulta e os 
procedimentos de que estes dispõem para 
garantir a proteção das informações 
confidenciais.
O candidato ou proponente em causa só 
deve ser excluído do processo se não 
existirem outras formas de garantir o 
cumprimento do dever de observância do 
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princípio da igualdade de tratamento.

Or. en

Justificação

Existe uma potencial dificuldade prática na tentativa de identificar e chegar a um acordo 
entre as autoridades adjudicantes em cada caso acerca do significado de «informações 
relevantes» que devem ser partilhadas numa consulta de mercado preliminar e aquelas que 
devem permanecer confidenciais. Permitir que as autoridades adjudicantes definam 
claramente quais são as informações que se podem tornar relevantes para partilhar ou os 
procedimentos para proteger as informações confidenciais irá proporcionar maior clareza às 
diferentes partes e salvaguardar os interesses dos operadores económicos.

Alteração 590
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 591
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida.
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conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.

Or. en

Alteração 592
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida e 
processo de produção sustentável em 
termos sociais, conforme referido no artigo 
2.º, pontos 22, 22-A e 22-B.

Or. fr

Alteração 593
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22, 
desde que estejam relacionadas com o 
objeto do contrato e sejam proporcionais 
ao valor e aos objetivos do contrato.

Or. en
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Justificação

Os candidatos não podem ser obrigados a provar factos aos quais não têm acesso ou em 
relação aos quais não têm nenhuma competência ou responsabilidade em toda a cadeia de 
abastecimento. Por estes motivos, as especificações técnicas têm de permanecer estritamente 
associadas ao objeto do contrato e os requisitos têm de estar de acordo com o valor e os 
objetivos do contrato.

Alteração 594
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2 – alíneas a), b) e c) (novas)

Texto da Comissão Alteração

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.

Essas características podem também fazer 
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme referido no artigo 2.º, n.º 22.
Como especificações técnicas devem ser 
também considerados os seguintes 
aspetos:
a) critérios sociais, tais como o respeito 
por condições de trabalho dignas, a 
regulamentação relativa à saúde e à 
segurança, convenções coletivas de 
trabalho, a igualdade dos géneros (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), a inclusão social, incluindo 
oportunidades de emprego para 
trabalhadores com deficiência, 
desfavorecidos ou membros de grupos 
vulneráveis (tais como desempregados de 
longa duração, os ciganos, os migrantes 
ou os trabalhadores mais jovens e mais 
velhos), o acesso à formação profissional, 
o envolvimento e consulta dos 
utilizadores;
b) considerações sociais relativas aos 
custos sociais externos diretamente 
associados ao ciclo de vida, tais como o 
impacto de uma determinada produção no 
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ambiente circundante e nas comunidades 
vizinhas;
c) a organização, a qualidade e a 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato para contratos de serviços e 
contratos relacionados com projetos de 
obras.

Or. de

Alteração 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. es

Alteração 596
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as normas de acessibilidade 
obrigatórias sejam adotadas através de um 
ato legislativo da União, as especificações 
técnicas devem, no que respeita aos 
critérios de acessibilidade, ser definidas 

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

Or. en

Alteração 597
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 598
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para todos os concursos, devem ser 
elaboradas especificações técnicas a fim 
de garantir que os produtos, serviços e 
obras do contrato satisfazem os requisitos 
regulamentares em matéria de proteção 
de dados, no momento da conceção do 
processamento dos dados pessoais 
(proteção dos dados desde a conceção).

Or. en
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Alteração 599
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As obrigações relativas às condições 
sociais e laborais, tais como a saúde e 
segurança no trabalho, a segurança 
social e as condições de trabalho, 
conforme estabelecidas pela UE e pelas 
leis e regulamentações nacionais, bem 
como por disposições administrativas, por 
sentenças arbitrais, acordos e contratos 
coletivos, e pelas disposições do direito 
laboral internacional, constantes do 
anexo XIV, e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados, são expostas claramente pelas 
autoridades adjudicantes nas 
especificações técnicas como parte das 
exigências impreteríveis no momento da 
adjudicação do contrato.

Or. de

Alteração 600
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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



PE492.862v01-00 104/180 AM\909613PT.doc

PT

Or. en

Alteração 601
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração;

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características sociais e ambientais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração;

Or. en

Alteração 602
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração;

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais e sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração, incluindo, de acordo 
com os requisitos relativos às 
características do ciclo de vida das 
execuções das obras, dos fornecimentos e 
das prestações de serviços solicitadas;

Or. de
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Alteração 603
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea a)

Texto proposto pela Comissão Alteração

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 
para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração;

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais e de segurança, 
desde que os parâmetros sejam 
suficientemente precisos para permitir que 
os proponentes determinem o objeto do 
contrato e que as entidades adjudicantes 
procedam à respetiva celebração;

Or. fr

Justificação

As especificações técnicas da proposta devem igualmente incluir as características em 
matéria de segurança, atendendo aos riscos e às responsabilidades em causa.

Alteração 604
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, a 
normas nacionais de transposição de 
normas europeias, a homologações 
técnicas europeias, a especificações 
técnicas comuns, a normas internacionais, 
a qualquer outro referencial técnico 
estabelecido pelos organismos europeus de 
normalização ou, na sua ausência, a 
normas nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 

b) por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, a 
normas nacionais de transposição de 
normas europeias, a avaliações técnicas 
europeias, a especificações técnicas 
comuns, a normas internacionais, a 
qualquer outro referencial técnico 
estabelecido pelos organismos europeus de 
normalização ou, na sua ausência, a 
normas nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 
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e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

Or. en

Alteração 605
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, a 
normas nacionais de transposição de 
normas europeias, a homologações técnicas 
europeias, a especificações técnicas 
comuns, a normas internacionais, a 
qualquer outro referencial técnico 
estabelecido pelos organismos europeus de 
normalização ou, na sua ausência, a 
normas nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 
e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

b) por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência e 
sem discriminação face ao método de 
desenvolvimento, a normas nacionais de 
transposição de normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a qualquer outro referencial 
técnico estabelecido pelos organismos 
europeus de normalização ou, na sua 
ausência, a normas nacionais, a 
homologações técnicas nacionais ou a 
especificações técnicas nacionais em 
matéria de conceção, cálculo e execução 
das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

Or. en

Justificação

As especificações devem ser não-discriminatórias e neutras do ponto de vista tecnológico.
Estes princípios fundamentais devem aplicar-se igualmente à utilização de normas e 
especificações nos concursos. As especificações não-discriminatórias e neutras do ponto de 
vista tecnológico exigem que os operadores económicos concorram para produzir as 
melhores soluções, o que fomenta a inovação e o crescimento económico. A neutralidade 
tecnológica também garante que as autoridades possam escolher de entre uma gama de 
produtos e serviços mais alargada, promovendo assim a melhor relação preço/qualidade.
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Alteração 606
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Quando o objeto de contrato o 
justifique, as especificações técnicas 
podem fazer referência a um fabricante ou 
proveniência determinados, a um processo 
específico, que caracteriza os produtos ou 
serviços, ou a marcas comerciais, patentes 
ou tipos, a uma origem ou produção 
determinada. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente».

Or. en

Alteração 607
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A menos que o objeto de contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 
podem fazer referência a um fabricante ou 
proveniência determinados, nem a um 
processo específico, a marcas comerciais, 
patentes ou tipos, nem a uma origem ou 
produção determinada que tenham por 
efeito favorecer ou eliminar determinados 
operadores económicos ou determinados 
produtos. Tal referência é autorizada, a 
título excecional, no caso de não ser 

4. A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 
podem fazer referência a um fabricante ou 
proveniência determinados, nem a um 
processo ou modelo de desenvolvimento 
ou empresarial ou método específico, a 
marcas comerciais, patentes ou tipos, nem 
a uma origem ou produção determinada ou 
locais de produção determinados, uma vez 
que tal referência teria por efeito 
favorecer ou eliminar determinados 
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possível uma descrição suficientemente 
precisa e inteligível do objeto do contrato 
nos termos do n.º 3. Essa referência deve 
ser acompanhada da menção «ou 
equivalente».

operadores económicos ou determinados 
produtos. Tal referência será autorizada, a 
título excecional, no caso de não ser 
possível uma descrição suficientemente 
precisa e inteligível do objeto do contrato 
nos termos do n.º 3. Essa referência deve 
ser sistematicamente acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en

Justificação

A fim de promover a inovação e o crescimento económico, é essencial que todos os 
proponentes concorram em igualdade de condições. Só deve ser permitida a discriminação, 
incluindo ao nível da tecnologia ou do local da produção, em circunstâncias muito 
excecionais. Qualquer preferência por determinadas tecnologias, modelos de negócio, 
fornecedores ou origens dos produtos, reprimem a inovação e a concorrência fazendo com 
que os organismos públicos não possam selecionar as soluções que melhor se adequam às 
necessidades de um determinado concurso.

Alteração 608
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Excecionalmente e apenas quando o 
objeto de contrato o justifique, as 
especificações técnicas podem fazer 
referência a um fabricante ou proveniência 
determinados, a um processo específico, a 
tipos, a uma origem ou produção 
determinada. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente».
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Or. en

Alteração 609
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

4. A menos que o objeto de contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 
podem fazer referência a um fabricante ou 
proveniência determinados, um processo 
específico, a marcas comerciais, patentes 
ou tipos, nem a uma origem ou produção 
determinada que tenham por efeito 
favorecer ou eliminar determinados 
operadores económicos ou determinados 
produtos.

Tal referência é autorizada, a título 
excecional:
a) No caso de não ser possível uma 
descrição suficientemente precisa e 
inteligível do objeto do contrato nos termos 
do n.º 3. Essa referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente».

b) Quando o contrato o justificar e a 
referência incidir sobre a localização 
geográfica no território da União 
Europeia da produção ou do 
procedimento.

Or. fr

Justificação

Deve ser permitido fazer referência à localização geográfica no território da União Europeia 
da produção ou do procedimento quando o contrato o justifique.
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Alteração 610
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as entidades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade de remeter para 
as especificações a que se refere o n.º 3, 
alínea b), não podem excluir uma proposta 
com o fundamento de que as obras, 
fornecimentos e serviços oferecidos não 
estão em conformidade com as 
especificações de referência, se o 
proponente demonstrar na sua proposta, 
por qualquer meio adequado, 
nomeadamente os meios de prova referidos 
no artigo 56.º, que as soluções apresentadas 
cumprem de modo equivalente os 
requisitos definidos nas especificações 
técnicas.

5. Sempre que as entidades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade de remeter para 
as especificações a que se refere o n.º 3, 
alínea b), não podem excluir uma proposta
com o fundamento de que as obras, 
fornecimentos e serviços oferecidos não 
estão em conformidade com as 
especificações de referência, se o 
proponente demonstrar na sua proposta, 
por meios adequados, nomeadamente os 
meios de prova referidos no artigo 56.º, 
que as soluções apresentadas cumprem de 
modo equivalente os requisitos definidos 
nas especificações técnicas.

Or. en

Alteração 611
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Cabe ao proponente demonstrar, na sua 
proposta, por qualquer meio adequado, 
incluindo os meios referidos no artigo 56.º, 
que o fornecimento, o serviço ou a obra 
conforme com a norma corresponde ao 
desempenho ou preenche os requisitos 
funcionais da autoridade adjudicante.

Cabe ao proponente demonstrar, na sua 
proposta, por meios adequados, incluindo 
os meios referidos no artigo 56.º, que o 
fornecimento, o serviço ou a obra 
conforme com a norma corresponde ao 
desempenho ou preenche os requisitos 
funcionais da autoridade adjudicante.

Or. en
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Alteração 612
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 6 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes têm de 
conseguir controlar e acompanhar o 
cumprimento dos requisitos, durante o 
processo de concurso assim como durante 
a execução do contrato.

Or. en

Alteração 613
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Sempre que as entidades adjudicantes 
impuserem características ambientais, 
sociais ou de outra natureza para uma 
obra, serviço ou fornecimento em termos 
de desempenho ou de requisitos
funcionais, conforme previsto no artigo 
54.º, n.º 3, alínea a), podem exigir que
essas obras, serviços ou fornecimentos 
ostentem um rótulo específico, desde que 
satisfaçam as seguintes condições:

Sempre que as entidades adjudicantes 
impuserem, nas especificações técnicas, 
nas cláusulas de adjudicação ou nas 
cláusulas de execução do contrato, 
requisitos ou critérios ambientais, sociais 
ou de outra natureza, podem exigir um 
rótulo específico, como prova de que tais
obras, serviços ou fornecimentos 
correspondem a esses requisitos ou 
critérios, desde que satisfaçam as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 614
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os requisitos para o rótulo apenas digam 
respeito às características ligadas ao
objeto do contrato e sejam adequados para 
definir as características das obras, dos 
fornecimentos ou dos serviços a que se 
refere o contrato;

a) os requisitos a serem cumpridos para
obter o rótulo apenas digam respeito a
critérios ligados ao objeto do contrato e 
sejam adequados para definir as 
características das obras, dos 
fornecimentos ou dos serviços a que se 
refere o contrato;

Or. en

Alteração 615
Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

a) os requisitos para o rótulo apenas digam 
respeito às características ligadas ao 
objeto do contrato e sejam adequados para 
definir as características das obras, dos 
fornecimentos ou dos serviços a que se 
refere o contrato;

a) os requisitos para o rótulo sejam 
adequados para definir as características 
das obras, dos fornecimentos ou dos 
serviços a que se refere o contrato;

Or. fr

Alteração 616
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

b) os requisitos para o rótulo sejam 
definidos com base numa informação 
científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 

b) os requisitos a serem cumpridos para
obter o rótulo sejam baseados em critérios 
objetivamente verificáveis e não-
discriminatórios;
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não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 617
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os 
organismos governamentais, os 
consumidores, os fabricantes, os 
distribuidores e as organizações 
ambientais;

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam ter um papel relevante todas as 
partes interessadas, nomeadamente os 
consumidores, os fabricantes, os 
sindicatos, os distribuidores e as 
organizações ambientais e sociais. Os 
organismos governamentais podem 
participar mas não são obrigatórios;

Or. en

Alteração 618
Vicente Miguel Garcés Ramón

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

Texto da Comissão Alteração

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais;

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais e sociais;

Or. es
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Alteração 619
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

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

Texto da Comissão Alteração

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais;

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
sindicatos, os fabricantes, os distribuidores 
e as organizações ambientais;

Or. en

Alteração 620
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

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

Texto da Comissão Alteração

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais;

c) os rótulos sejam criados por um 
processo aberto e transparente em que 
possam participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os sindicatos, os distribuidores 
e as organizações ambientais;

Or. en

Alteração 621
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e)
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Texto da Comissão Alteração

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

e) os requisitos que têm de ser cumpridos 
para a obtenção do rótulo são definidos 
por um terceiro independente do operador 
económico que solicita o mesmo.

Or. en

Alteração 622
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes que exijam um 
rótulo específico devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que preenchem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico
indicado pelas entidades adjudicantes. As 
entidades adjudicantes devem aceitar 
outros meios de prova adequados, que 
podem incluir a documentação técnica do 
fabricante, quando o operador económico 
em causa não tem acesso ao rótulo ou não 
tem possibilidade de o obter nos prazos 
fixados, desde que a falta de acesso não 
seja imputável ao operador económico em 
causa. Por forma a não discriminar os 
proponentes que investem tempo e 
dinheiro em certificados, o encargo de 
obter a equivalência de determinado 
rótulo deve caber ao proponente que 
alega a equivalência.

Or. en

Justificação

De modo a não discriminar os proponentes que investem tempo e dinheiro em certificados ou 
relatórios de ensaio, o encargo de obter a equivalência deve caber ao proponente que alega a 
equivalência.
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Alteração 623
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes que exijam um 
rótulo específico devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que preenchem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas entidades adjudicantes. Em 
relação aos produtos que não ostentam esse 
rótulo, as entidades adjudicantes devem 
aceitar também a documentação técnica do 
fabricante ou outros meios de prova 
adequados. Será dada primazia aos 
rótulos, documentações técnicas ou outros 
meios de prova em cujo processo de 
elaboração, certificação ou verificação 
tenham participado organismos 
governamentais, organizações ambientais 
ou sociais.

Or. es

Alteração 624
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes que exijam um 
rótulo específico devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes que preenchem os 
mesmos requisitos que o rótulo específico 
indicado pelas entidades adjudicantes.
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prova adequados.

Or. en

Alteração 625
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes que exijam um 
rótulo específico devem aceitar todos os 
rótulos equivalentes, ou seja, os que se 
baseiam nos mesmos critérios de 
avaliação e métodos de medição, que 
preenchem os mesmos requisitos que o 
rótulo específico indicado pelas entidades 
adjudicantes. Em relação aos produtos que 
não ostentam esse rótulo, as entidades 
adjudicantes devem aceitar também a 
documentação técnica do fabricante ou 
outros meios de prova adequados.

Or. it

Alteração 626
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto proposto pela Comissão Alteração

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

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 627
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A prova de equivalência relativa ao rótulo 
pedido é entregue ao proponente.

Or. fr

Alteração 628
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 629
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Caso as entidades adjudicantes exijam a 
apresentação de certificados emitidos por 
organismos reconhecidos que atestem a 
conformidade com uma determinada 
especificação técnica, essas entidades 
devem também aceitar os certificados de 
outros organismos reconhecidos 
equivalentes.

Caso as entidades adjudicantes exijam a 
apresentação de certificados emitidos por 
um organismo de avaliação específico, 
essas entidades devem também aceitar os 
certificados de outros organismos 
reconhecidos equivalentes.

Or. en

Alteração 630
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en
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Alteração 631
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As entidades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como um processo técnico do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos, desde que a falta 
de acesso não se deva ao operador 
económico em causa. Porém, de modo a 
não discriminar os proponentes que 
investem tempo e dinheiro em certificados 
ou relatórios de ensaio, o encargo de 
obter a equivalência deve caber ao 
proponente que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 632
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros colocam à 
disposição dos outros Estados-Membros, 
mediante pedido, as informações 
relacionadas com as provas e os 
documentos apresentados em 
conformidade com o artigo 54.º, n.º 6, o 
artigo 55.º e os n.ºs 1, 2 e 3 do presente 
artigo, que comprovem o cumprimento 
dos requisitos técnicos. As autoridades 

4. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros quaisquer 
informações relacionadas com as provas e 
documentos apresentados em 
conformidade com o artigo 54, n.º 6, com o 
artigo 55.º e com os n.ºs 1, 2 e 3 do 
presente artigo. As autoridades 
competentes do Estado-Membro de 
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competentes do Estado-Membro de 
estabelecimento comunicam essas 
informações nos termos do artigo 96.º.

estabelecimento do operador económico 
comunicarão essas informações nos termos 
do artigo 96.º.

Or. en

Alteração 633
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes comunicam 
aos operadores económicos interessados na 
obtenção de um contrato, a pedido destes, 
as especificações técnicas regularmente 
referidas nos seus contratos de 
fornecimento, de empreitada de obras ou 
de serviços, ou as especificações técnicas 
para que tencionem fazer remissão nos 
contratos que sejam objeto de anúncios 
periódicos indicativos. Estas devem ser 
disponibilizadas por via eletrónica, 
mediante acesso livre, direto e completo, a 
título gratuito.

1. As entidades adjudicantes comunicam 
aos operadores económicos interessados na 
obtenção de um contrato, a pedido destes, 
as especificações técnicas, os critérios de 
adjudicação e as cláusulas de execução 
do contrato regularmente referidas nos 
seus contratos de fornecimento, de 
empreitada de obras ou de serviços, ou as 
especificações técnicas para que tencionem 
fazer remissão nos contratos que sejam 
objeto de anúncios periódicos indicativos.
Estas devem ser disponibilizadas por via 
eletrónica, mediante acesso direto e 
completo, a título gratuito. Em 
determinadas circunstâncias, as 
autoridades adjudicantes podem solicitar 
o nome, a morada ou outra informação 
para identificar o proponente.

Or. en

Alteração 634
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 57 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Se as especificações técnicas se 2. Se as especificações técnicas se 
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basearem em documentos de acesso livre,
direto e completo, a título gratuito, 
disponibilizados por via eletrónica aos 
operadores económicos interessados, basta 
incluir uma referência a esses documentos.

basearem em documentos de acesso direto 
e completo, a título gratuito, 
disponibilizados por via eletrónica aos 
operadores económicos interessados, basta 
incluir uma referência a esses documentos.

Or. en

Justificação

Poderá existir a necessidade de ter de dar provas, por exemplo, das informações dos 
proponentes (nome, morada, entre outras).

Alteração 635
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

As entidades adjudicantes devem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos, desde 
que estejam relacionadas com o objeto do 
contrato.

Or. en

Alteração 636
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar 
em consideração as variantes 
apresentadas por um proponente que 
preencham os requisitos mínimos por elas 
exigidos.

Os proponentes podem apresentar
variantes com uma proposta de base.
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Or. fr

Alteração 637
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar em 
consideração as variantes apresentadas 
por um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

Em princípio, as entidades adjudicantes 
devem permitir que os proponentes 
apresentem variantes. Se as entidades 
adjudicantes não pretendem permitir a 
apresentação de variantes, tal deve ser 
indicado no anúncio de concurso ou, caso 
seja utilizado um anúncio de 
pré-informação como meio de abertura de 
concurso, no convite à confirmação de 
interesse. Na falta de tal indicação, as 
variantes serão autorizadas.

Or. en

Alteração 638
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar 
em consideração as variantes 
apresentadas por um proponente que 
preencham os requisitos mínimos por elas 
exigidos.

As entidades adjudicantes podem proibir 
os proponentes de apresentar variantes.

Or. fr

Alteração 639
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo -1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes podem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

Uma variante é um modo alternativo de 
conceção, de execução ou de 
financiamento dos contratos públicos.

As entidades adjudicantes podem tomar em 
consideração as variantes apresentadas por 
um proponente que preencham os 
requisitos mínimos por elas exigidos.

Or. fr

Alteração 640
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam 
ou não as variantes e, caso as autorizem, 
os requisitos mínimos que as variantes 
devem preencher, bem como as regras 
para a sua apresentação. Nos casos em 
que são admitidas variantes, devem ainda 
garantir que os critérios de adjudicação 
escolhidos podem ser corretamente 
aplicados às variantes que preencham os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 641
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam ou 
não as variantes e, caso as autorizem, os 
requisitos mínimos que as variantes devem 
preencher, bem como as regras para a sua 
apresentação. Nos casos em que são 
admitidas variantes, devem ainda garantir 
que os critérios de adjudicação escolhidos 
podem ser corretamente aplicados às 
variantes que preencham os requisitos 
mínimos, bem como às propostas 
conformes que não sejam variantes.

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam ou 
não as variantes e, caso as autorizem, os 
requisitos mínimos que as variantes devem 
preencher, bem como as regras para a sua 
apresentação. Na falta de tal indicação, as 
variantes não devem ser rejeitadas.

Or. en

Alteração 642
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam ou 
não as variantes e, caso as autorizem, os 
requisitos mínimos que as variantes devem 
preencher, bem como as regras para a sua 
apresentação. Nos casos em que são 
admitidas variantes, devem ainda garantir 
que os critérios de adjudicação escolhidos 
podem ser corretamente aplicados às 
variantes que preencham os requisitos 
mínimos, bem como às propostas 
conformes que não sejam variantes.

As entidades adjudicantes devem precisar, 
no caderno de encargos, os requisitos 
mínimos que as variantes devem 
preencher, bem como as regras para a sua 
apresentação. Devem ainda garantir que os 
critérios de adjudicação escolhidos podem 
ser corretamente aplicados às variantes que 
preencham os requisitos mínimos, bem 
como às propostas conformes que não 
sejam variantes.

Or. fr
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Alteração 643
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se autorizam ou 
não as variantes e, caso as autorizem, os 
requisitos mínimos que as variantes devem 
preencher, bem como as regras para a sua 
apresentação. Nos casos em que são 
admitidas variantes, devem ainda garantir 
que os critérios de adjudicação escolhidos 
podem ser corretamente aplicados às 
variantes que preencham os requisitos 
mínimos, bem como às propostas 
conformes que não sejam variantes.

As entidades adjudicantes devem precisar, 
nos cadernos de encargos, se proíbem ou 
não as variantes. Na falta de tal indicação, 
as variantes não serão autorizadas.

Se as variantes não forem proibidas, as 
autoridades adjudicantes devem 
especificar os requisitos mínimos que as 
variantes devem preencher, bem como as 
regras para a sua apresentação. Devem 
ainda garantir que os critérios de 
adjudicação escolhidos podem ser 
corretamente aplicados às variantes que 
preencham os requisitos mínimos, bem 
como às propostas conformes que não 
sejam variantes.

Or. fr

Alteração 644
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades adjudicantes que 
tenham autorizado variantes não devem 

Suprimido



AM\909613PT.doc 127/180 PE492.862v01-00

PT

excluir uma variante pelo simples facto de 
esta poder conduzir, caso seja escolhida, a 
um contrato de serviços, em vez de um
contrato de fornecimento, ou a um 
contrato de fornecimento, em vez de um 
contrato de serviços.

Or. en

Alteração 645
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As variantes são um dos melhores instrumentos para incentivar produtos e métodos de 
produção inovadores; ao invés de ser dificultada, a sua utilização deve ser encorajada.

Alteração 646
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Nos procedimentos de adjudicação de 2. Nos procedimentos de adjudicação de 
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contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades adjudicantes que 
tenham autorizado variantes não devem 
excluir uma variante pelo simples facto de 
esta poder conduzir, caso seja escolhida, a 
um contrato de serviços, em vez de um 
contrato de fornecimento, ou a um contrato 
de fornecimento, em vez de um contrato de 
serviços.

contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades adjudicantes não 
devem excluir uma variante pelo simples 
facto de esta poder conduzir, caso seja 
escolhida, a um contrato de serviços, em 
vez de um contrato de fornecimento, ou a 
um contrato de fornecimento, em vez de 
um contrato de serviços.

Or. fr

Alteração 647
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos de fornecimento de bens ou de 
serviços, as entidades adjudicantes que não
tenham proibido variantes não podem
excluir uma variante pelo simples facto de 
esta poder conduzir, caso seja escolhida, a 
um contrato de serviços, em vez de um 
contrato de fornecimento, ou a um contrato 
de fornecimento, em vez de um contrato de 
serviços.

Or. fr

Alteração 648
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. É aplicável o disposto no 

Por forma a facilitar um maior acesso das 
pequenas e médias empresas aos 
concursos públicos, os contratos públicos 
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artigo 13.º, n.º 7. podem ser subdivididos em lotes 
homogéneos ou heterogéneos. É aplicável 
o disposto no artigo 13.º, n.º 7. Para 
contratos com um valor igual ou superior 
a 1 000 000 de EUR, as autoridades 
adjudicantes devem apresentar uma 
justificação para não subdividirem o 
contrato em lotes, no anúncio de concurso 
ou no convite à confirmação de interesse.

Or. en

Alteração 649
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. É aplicável o disposto no 
artigo 13.º, n.º 7.

A fim de suscitar a mais ampla 
concorrência e salvo se o objeto do 
contrato não permitir a identificação de 
prestações distintas, a entidade 
adjudicante adjudica o contrato em lotes 
separados. Se não for possível dividir o 
contrato em lotes, por o seu objeto tornar 
impossível a divisão com base na natureza 
dos serviços envolvidos, a entidade 
adjudicante terá de apresentar uma 
explicação específica dos seus motivos, no 
anúncio de contrato ou no convite à 
confirmação de interesse.

Or. en

Alteração 650
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. É aplicável o disposto no 
artigo 13.º, n.º 7.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes.

Or. fr

Alteração 651
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. É aplicável o disposto no 
artigo 13.º, n.º 7.

Os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes. É aplicável o 
disposto no artigo 13.º, n.º 7.

Or. en

Justificação

Parece suficiente obrigar as autoridades adjudicantes a darem a conhecer, no anúncio de 
concurso ou no convite à confirmação de interesse, a sua decisão sobre a não divisão do 
contrato em lotes. Não deve ser exigido às autoridades adjudicantes que forneçam uma 
explicação específica dos seus motivos. Não é evidente qual seria o valor acrescentado de um 
requisito deste género. A redação do segundo parágrafo foi ajustada para efeitos de 
esclarecimento.

Alteração 652
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos podem ser Os contratos públicos podem ser 
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subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos, sendo aplicável o artigo 13.º, 
n.º 7.

subdivididos em lotes homogéneos ou 
heterogéneos. Relativamente aos contratos 
de valor igual ou superior ao limite 
determinado em conformidade com o 
artigo 12º, a entidade adjudicante deve 
fornecer no anúncio do concurso ou no 
convite à manifestação de interesse a 
explicação específica das suas razões 
relativamente à opção em subdividir ou 
não subdividir o contrato em lotes. É
aplicável o artigo 13.º, n.º 7.

Or. it

Alteração 653
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, ou, se o meio de 
abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, no convite à apresentação 
de propostas ou para negociação, as 
entidades adjudicantes devem indicar se 
as propostas estão limitadas a um único 
lote ou a vários lotes.

Suprimido

Or. en

Alteração 654
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, ou, se o meio de 

No anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse, as entidades 
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abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, no convite à apresentação 
de propostas ou para negociação, as 
entidades adjudicantes devem indicar se as 
propostas estão limitadas a um único lote 
ou a vários lotes.

adjudicantes devem indicar se o contrato 
público é limitado a um único lote ou a 
vários lotes. Escolhem livremente o 
número de lotes, tendo nomeadamente em 
conta as características técnicas das 
prestações solicitadas, a estrutura do setor 
económico em causa e, se for caso disso, 
as regras aplicáveis a certas profissões.

Or. fr

Alteração 655
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski, 
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, ou, se o meio de 
abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, no convite à apresentação de 
propostas ou para negociação, as entidades 
adjudicantes devem indicar se as 
propostas estão limitadas a um único lote
ou a vários lotes.

Quando a entidade adjudicante limita a 
possibilidade de apresentação de 
propostas a um único lote ou a vários 
lotes, deve indicar esta informação no 
anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, ou, se o meio de 
abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, no convite à apresentação de 
propostas ou para negociação ou na 
documentação relativa ao concurso.

Or. en

Justificação

Parece suficiente obrigar as autoridades adjudicantes a darem a conhecer, no anúncio de 
concurso ou no convite à confirmação de interesse, a sua decisão sobre a não divisão do 
contrato em lotes. Não deve ser exigido às autoridades adjudicantes que forneçam 
explicações específicas para os seus motivos. Não é evidente qual seria o valor acrescentado 
de um requisito deste género. A redação do segundo parágrafo foi ajustada para efeitos de 
esclarecimento.
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Alteração 656
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Mesmo que tenha sido indicada a 
possibilidade de apresentar propostas 
para todos os lotes, as entidades 
adjudicantes podem limitar o número de 
lotes suscetíveis de serem adjudicados a 
um proponente, desde que o número 
máximo esteja indicado no anúncio de 
concurso ou convite à confirmação de 
interesse. As entidades adjudicantes 
devem estabelecer e indicar na 
documentação relativa ao concurso as 
regras ou critérios objetivos e não 
discriminatórios para a adjudicação dos 
diferentes lotes, nos casos em que a 
aplicação dos critérios de adjudicação 
estabelecidos possa resultar na 
adjudicação a um proponente de um 
número de lotes superior ao número 
máximo fixado.

Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação da regulamentação em matéria de contratos públicos.

Alteração 657
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Mesmo que tenha sido indicada a 
possibilidade de apresentar propostas para 
todos os lotes, as entidades adjudicantes 
podem limitar o número de lotes 

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

de lotes suscetíveis de serem adjudicados a 
um proponente, desde que o número 
máximo esteja indicado no anúncio de 
concurso ou convite à confirmação de 
interesse. As entidades adjudicantes devem 
estabelecer e indicar na documentação 
relativa ao concurso as regras ou critérios 
objetivos e não discriminatórios para a 
adjudicação dos diferentes lotes.

Or. fr

Alteração 658
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

As entidades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
efetuar essa escolha e, nesse caso, os lotes 
que podem ser agrupados sob um 
contrato.
As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º para cada lote específico.
Podem adjudicar um contrato relativo a 
mais do que um lote a um proponente que 
não esteja classificado em primeiro lugar 
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em relação a cada um dos lotes 
abrangidos pelo contrato, desde que esse 
proponente cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
entidades adjudicantes devem especificar 
na documentação relativa ao concurso os 
métodos que tencionam utilizar para 
efetuar essas comparações. Tais métodos 
devem ser transparentes, objetivos e não 
discriminatórios.

Or. en

Justificação

Simplificação da regulamentação em matéria de contratos públicos.

Alteração 659
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

As entidades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
efetuar essa escolha e, nesse caso, os lotes 
que podem ser agrupados sob um 
contrato.
As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º para cada lote específico.
Podem adjudicar um contrato relativo a 
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mais do que um lote a um proponente que 
não esteja classificado em primeiro lugar 
em relação a cada um dos lotes 
abrangidos pelo contrato, desde que esse
proponente cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
entidades adjudicantes devem especificar 
na documentação relativa ao concurso os 
métodos que tencionam utilizar para 
efetuar essas comparações. Tais métodos 
devem ser transparentes, objetivos e não 
discriminatórios.

Or. en

Justificação

Este número pode ter o efeito contrário ao objetivo da proposta, designadamente permitir um 
melhor acesso das PME aos contratos públicos, visto que poderá conduzir à agregação dos 
contratos públicos, excluindo assim as PME.

Alteração 660
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 661
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
efetuar essa escolha e, nesse caso, os lotes 
que podem ser agrupados sob um 
contrato.

Suprimido

Or. en

Alteração 662
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º para cada lote específico.
Podem adjudicar um contrato relativo a 
mais do que um lote a um proponente que 
não esteja classificado em primeiro lugar 
em relação a cada um dos lotes 
abrangidos pelo contrato, desde que esse
proponente cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
entidades adjudicantes devem especificar 
na documentação relativa ao concurso os 
métodos que tencionam utilizar para 
efetuar essas comparações. Tais métodos 
devem ser transparentes, objetivos e não 
discriminatórios.

Suprimido

Or. en
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Alteração 663
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º para cada lote específico.
Podem adjudicar um contrato relativo a 
mais do que um lote a um proponente que 
não esteja classificado em primeiro lugar 
em relação a cada um dos lotes 
abrangidos pelo contrato, desde que esse 
proponente cumpra melhor os critérios de 
adjudicação estabelecidos nos termos do 
artigo 76.º em relação à totalidade dos 
lotes abrangidos por esse contrato. As 
entidades adjudicantes devem especificar 
na documentação relativa ao concurso os 
métodos que tencionam utilizar para 
efetuar essas comparações. Tais métodos 
devem ser transparentes, objetivos e não 
discriminatórios.

Suprimido

Or. en

Alteração 664
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. en

Justificação

O valor de um contrato é determinado pela própria natureza e escala dos bens, obras ou 
serviços contratados. O motivo para um contrato ter um valor superior a 500 000 EUR será 
por si só evidente de acordo com o objeto. Como tal, constitui um encargo administrativo 
desnecessário e uma obrigação exagerada que as autoridades adjudicantes tenham de 
explicar e apresentar motivos, em todos os contratos maiores, para o valor do contrato ser 
superior a 500 000 EUR e este não ter sido dividido.

Alteração 665
Andreas Schwab, Frank Engel, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Simplificação da regulamentação em matéria de contratos públicos.

Alteração 666
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) quando o operador económico 
consta do registo de incumprimento, 
conforme estabelecido no artigo 92.º-A.
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Or. en

Alteração 667
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

No prazo de dois meses após a adjudicação 
do contrato ou da celebração de um 
acordo-quadro, as entidades adjudicantes 
enviam um anúncio de adjudicação do 
contrato com os resultados do 
procedimento.

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

Or. en

Justificação

As informações da base de dados TED não são fiáveis visto que, muitas vezes, as autoridades 
adjudicantes esquecem-se de enviar os anúncios de adjudicação de contratos. Ao reduzir-se o 
prazo, este pilar da recolha de dados tornar-se-ia mais eficiente. Além disso, não raras vezes, 
os anúncios de adjudicação de contratos estão incompletos ou são incoerentes e, em termos 
práticos, a Comissão não solicita esclarecimentos às autoridades adjudicantes. Como tal, 
seria útil estabelecer uma obrigação clara para a Comissão verificar a integralidade e a 
coerência dos dados.

Alteração 668
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos contratos públicos de serviços 
relativos a serviços enumerados no 
anexo XVII-B, as entidades adjudicantes 
devem indicar no anúncio se concordam 
com a sua publicação. Para estes 
contratos de serviços, a Comissão definirá 
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as regras para a elaboração de relatórios 
estatísticos com base nos anúncios e para 
a publicação desses relatórios, de acordo 
com o procedimento referido no 
artigo 100.º.

Or. en

Justificação

Associado à reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 669
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

No caso dos anúncios de adjudicação de 
contratos incompletos ou incoerentes, a 
Comissão contactará a autoridade 
adjudicante a fim de completar ou 
clarificar o anúncio de adjudicação de 
contrato.

Or. en

Justificação

As informações da base de dados TED não são fiáveis visto que, muitas vezes, as autoridades 
adjudicantes esquecem-se de enviar os anúncios de adjudicação de contratos. Ao reduzir-se o 
prazo, este pilar da recolha de dados tornar-se-ia mais eficiente. Além disso, não raras vezes, 
os anúncios de adjudicação de contratos estão incompletos ou são incoerentes e, em termos 
práticos, a Comissão não solicita esclarecimentos às autoridades adjudicantes. Como tal, 
seria útil estabelecer uma obrigação clara para a Comissão verificar a integralidade e a 
coerência dos dados.

Alteração 670
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Os concursos na aceção do n.º 2 do 
artigo 39.º são publicados na íntegra numa 
das línguas oficiais da União escolhida 
pela entidade adjudicante. Apenas faz fé o 
texto original nessa língua. Deve ser 
publicado um resumo dos elementos 
relevantes de cada anúncio nas outras 
línguas oficiais.

3. Os concursos na aceção do n.º 2 do 
artigo 39.º são publicados na íntegra numa 
das línguas oficiais da União escolhida 
pela entidade adjudicante. Apenas faz fé o 
texto original nessa língua. Deve ser 
publicado um resumo dos elementos 
relevantes de cada anúncio em pelo menos 
uma outra língua oficial da União 
Europeia escolhida pela entidade 
adjudicante.

Or. it

Alteração 671
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 65 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os concursos na aceção do n.º 2 do 
artigo 39.º são publicados na íntegra numa 
das línguas oficiais da União escolhida 
pela entidade adjudicante. Apenas faz fé o 
texto original nessa língua. Deve ser 
publicado um resumo dos elementos 
relevantes de cada anúncio nas outras 
línguas oficiais.

3. Os concursos na aceção do n.º 2 do 
artigo 39.º são publicados na íntegra numa 
das línguas oficiais da União escolhida 
pela entidade adjudicante. Apenas faz fé o 
texto original nessa língua. Deve ser 
publicado um resumo dos elementos 
relevantes de cada anúncio em inglês.

Or. it

Alteração 672
Heide Rühle

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

1. Os anúncios referidos nos artigos 61.º a 
64.º e a informação neles contida não 
serão publicados, a nível nacional, antes 
da sua publicação nos termos do artigo 
65.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Constitui um encargo desnecessário e burocrático, bem como uma fonte de erros.

Alteração 673
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso livre, direto e completo à 
documentação relativa ao concurso sem 
qualquer encargo e por meios eletrónicos a 
partir da data de publicação do anúncio, em 
conformidade com o artigo 65.º, ou da data 
de envio do convite à confirmação de 
interesse. Se o meio de abertura do 
concurso for um anúncio relativo à 
existência de um sistema de qualificação, 
esse acesso deve ser concedido o mais 
rapidamente possível e, o mais tardar, 
aquando do envio do convite à 
apresentação de propostas ou para 
negociação. O texto do anúncio ou dos 
convites deve indicar o endereço Internet 
em que a documentação está disponível.

1. As autoridades adjudicantes oferecem 
acesso direto e completo à documentação 
relativa ao concurso sem qualquer encargo 
e por meios eletrónicos a partir da data de 
publicação do anúncio, em conformidade 
com o artigo 65.º, ou da data de envio do 
convite à confirmação de interesse. Em 
determinadas circunstâncias, as entidades 
adjudicantes podem solicitar o nome, a 
morada ou outra informação para 
identificar o proponente. Se o meio de 
abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, esse acesso deve ser 
concedido o mais rapidamente possível e, o 
mais tardar, aquando do envio do convite à 
apresentação de propostas ou para 
negociação. O texto do anúncio ou dos 
convites deve indicar o endereço Internet 
em que a documentação está disponível.

Or. en
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Justificação

Poderá existir a necessidade de ter de se provar, por exemplo, as informações dos 
proponentes (nome, morada, entre outras).

Alteração 674
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 68 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, nas parcerias 
para a inovação e nos procedimentos por 
negociação com abertura prévia de 
concurso, as entidades adjudicantes 
convidam, simultaneamente e por escrito, 
os candidatos selecionados a apresentar as 
suas propostas ou a negociar.

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos por negociação com 
abertura prévia de concurso, as entidades 
adjudicantes convidam, simultaneamente e 
por escrito, os candidatos selecionados a 
apresentar as suas propostas ou a negociar.

Or. fr

Alteração 675
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A pedido da parte em causa, as 
entidades adjudicantes devem, logo que 
possível e, em qualquer caso, no prazo de 
15 dias a contar da receção de um pedido 
escrito, informar:

2. As entidades adjudicantes devem, logo 
que possível, a contar da data de 
adjudicação da concessão, do 
indeferimento do pedido de participação, 
do indeferimento da proposta e, em 
qualquer caso, no prazo de 15 dias a contar 
da receção de um pedido escrito, informar:

Or. es
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Alteração 676
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) os proponentes que tenham 
apresentado propostas admissíveis, do 
comportamento e dos progressos das 
negociações e do diálogo com os 
concorrentes.

Suprimido

Or. it

Alteração 677
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Quando selecionam os participantes num 
concurso limitado, num procedimento por 
negociação ou numa parceria para a 
inovação, ao decidir da qualificação ou da 
atualização dos critérios e regras de 
qualificação, as entidades adjudicantes não 
podem:

3. Quando selecionam os participantes num 
concurso limitado ou num procedimento 
por negociação, ao decidirem da 
qualificação ou da atualização dos critérios 
e das regras de qualificação, as entidades 
adjudicantes não podem:

Or. fr

Alteração 678
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
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que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União ou nacional nos 
domínios social, laboral ou ambiental ou 
nas convenções coletivas aplicáveis no 
local onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados ou nas
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV e desde que estejam 
relacionadas com o objeto do contrato.

Or. en

Alteração 679
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral, ambiental ou de proteção 
de dados ou nas disposições de direito 
internacional em matéria social e ambiental 
enumeradas no anexo XIV.

Or. en

Alteração 680
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresente a melhor proposta se tiver 
sido concluído que a proposta não cumpre 
as obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União ou nacional nos 
domínios social, laboral ou ambiental ou 
nas disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

Or. en

Alteração 681
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

5. As entidades adjudicantes podem decidir 
não adjudicar um contrato ao proponente 
que apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre, pelo 
menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou as
obrigações em matéria de condições de 
trabalho ao longo da cadeia de 
abastecimento como estipulado na 
legislação e regulamentação laboral do 
país no qual os processos de produção se 
realizam e nas convenções internacionais
enumeradas no anexo XIV, qualquer que 
seja a mais favorável para os 
trabalhadores.
Estas obrigações incluem:
a) as definidas pelas oito convenções 
fundamentais da OIT (liberdade de 
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associação e negociação coletiva, trabalho 
forçado ou obrigatório, discriminação em 
matéria de emprego e profissão, trabalho 
infantil);
b) segurança e saúde dos trabalhadores;
c) horário de trabalho;
d) salários;
e) segurança social.

Or. en

Alteração 682
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As entidades adjudicantes podem
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresenta a melhor 
proposta se tiverem concluído que a 
proposta não cumpre, pelo menos de um 
modo equivalente, as obrigações 
estabelecidas na regulamentação da União 
nos domínios social, laboral ou ambiental 
ou nas disposições de direito internacional 
em matéria social e ambiental enumeradas 
no anexo XIV.

5. As autoridades adjudicantes não podem 
adjudicar um contrato ao proponente que 
apresente a melhor proposta se tiverem 
concluído, com base em provas evidentes e 
suficientes, que a proposta não cumpre, 
pelo menos de um modo equivalente, as 
obrigações estabelecidas na 
regulamentação da União nos domínios 
social, laboral ou ambiental ou nas 
disposições de direito internacional no em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
XIV.

Or. en

Justificação

Deve ser claro que as autoridades adjudicantes não podem adjudicar um contrato a um 
proponente que viola a legislação no domínio social, laboral ou ambiental.

Alteração 683
Robert Rochefort



AM\909613PT.doc 149/180 PE492.862v01-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos concursos públicos, as entidades 
adjudicantes podem decidir examinar as 
propostas antes de verificar a capacidade 
dos proponentes, desde que sejam 
cumpridas as disposições pertinentes dos 
artigos 70.º a 79.º, incluindo a regra que 
prevê que o contrato não pode ser 
adjudicado a um proponente que deva ser 
excluído em conformidade com o 
artigo 74.º ou que não preencha os 
critérios de seleção estabelecidos pela 
entidade adjudicante em conformidade 
com os artigos 72.º, n.º 1, e 74.º.

Suprimido

Or. fr

Alteração 684
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos concursos públicos, as entidades 
adjudicantes podem decidir examinar as 
propostas antes de verificar a capacidade 
dos proponentes, desde que sejam 
cumpridas as disposições pertinentes dos 
artigos 70.º a 79.º, incluindo a regra que 
prevê que o contrato não pode ser 
adjudicado a um proponente que deva ser 
excluído em conformidade com o 
artigo 74.º ou que não preencha os 
critérios de seleção estabelecidos pela 
entidade adjudicante em conformidade 
com os artigos 72.º, n.º 1, e 74.º.

Suprimido

Or. fr
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Alteração 685
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Nos concursos públicos, as entidades 
adjudicantes podem decidir examinar as 
propostas antes de verificar a capacidade 
dos proponentes, desde que sejam 
cumpridas as disposições pertinentes dos 
artigos 70.º a 79.º, incluindo a regra que 
prevê que o contrato não pode ser 
adjudicado a um proponente que deva ser 
excluído em conformidade com o artigo 
74.º ou que não preencha os critérios de 
seleção estabelecidos pela entidade 
adjudicante em conformidade com os 
artigos 72.º, n.º 1, e 74.º.

Suprimido

Or. it

Alteração 686
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 98.º a fim de 
alterar a lista constante do anexo XIV, 
sempre que tal seja necessário em virtude 
da celebração de novos acordos 
internacionais ou da alteração dos 
acordos internacionais em vigor.

Suprimido

Or. en
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Alteração 687
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 98.º a fim de 
alterar a lista constante do anexo XIV, 
sempre que tal seja necessário em virtude 
da celebração de novos acordos 
internacionais ou da alteração dos 
acordos internacionais em vigor.

Suprimido

Or. it

Alteração 688
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Sempre que seja necessário garantir um 
equilíbrio adequado entre as características 
específicas do procedimento de 
adjudicação e os recursos exigidos para a 
sua execução, as entidades adjudicantes 
podem, no caso dos concursos limitados, 
dos procedimentos por negociação ou das 
parcerias para a inovação, estabelecer 
regras e critérios objetivos que reflitam 
essa necessidade e permitam à entidade 
adjudicante reduzir o número de candidatos 
convidados a apresentar propostas ou a 
negociar. O número de candidatos 
selecionados deve, todavia, ter em conta a 
necessidade de assegurar uma 
concorrência suficiente.

2. Sempre que seja necessário garantir um 
equilíbrio adequado entre as características 
específicas do procedimento de 
adjudicação e os recursos exigidos para a 
sua execução, as entidades adjudicantes 
podem, no caso dos concursos limitados, 
dos procedimentos por negociação ou das 
parcerias para a inovação, estabelecer 
regras e critérios objetivos que reflitam 
essa necessidade e permitam à entidade 
adjudicante reduzir o número de candidatos 
convidados a apresentar propostas ou a 
negociar.

Or. en
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Alteração 689
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Quando as regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que solicitam a sua 
qualificação no quadro de um sistema de 
qualificação incluem requisitos relativos à 
capacidade económica e financeira do 
operador económico ou às suas 
capacidades técnicas e profissionais, o 
operador económico pode, se for caso 
disso, recorrer à capacidade de outras 
entidades, independentemente da natureza 
jurídica das relações existentes entre esse 
operadores e essas entidades. Neste caso, o 
operador económico deve provar à 
entidade adjudicante que disporá desses 
recursos durante todo o período de 
vigência do sistema de qualificação, por 
exemplo, mediante a apresentação de uma 
declaração de compromisso dessas 
entidades para o efeito. No caso da 
capacidade económica e financeira, as
entidades adjudicantes podem exigir que o 
operador económico e essas entidades 
sejam solidariamente responsáveis pela 
execução do contrato.

Quando as regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que solicitam a sua 
qualificação no quadro de um sistema de 
qualificação incluem requisitos relativos à 
capacidade económica e financeira do 
operador económico ou às suas 
capacidades técnicas e profissionais, o 
operador económico pode, se for caso 
disso, recorrer à capacidade de outras 
entidades, independentemente da natureza 
jurídica das relações existentes entre esse 
operadores e essas entidades. Neste caso, o 
operador económico deve provar à 
entidade adjudicante que disporá desses 
recursos durante todo o período de 
vigência do sistema de qualificação, por 
exemplo, mediante a apresentação de uma 
declaração de compromisso dessas 
entidades para o efeito. As entidades 
adjudicantes podem exigir que o operador 
económico e essas entidades sejam 
solidariamente responsáveis pela execução 
do contrato.

Or. it

Alteração 690
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação, assim como nas parcerias para 
a inovação, podem incluir os motivos de 
exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos.

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação, assim como nas parcerias para 
a inovação, podem incluir os motivos de 
exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos, incluindo o 
artigo 55.º, n.ºs 4 e 5, relativo a medidas 
de «limpeza automática».

Or. en

Alteração 691
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação, assim como nas parcerias 
para a inovação, podem incluir os motivos 
de exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos.

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação podem incluir os motivos de 
exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos.

Or. fr
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Alteração 692
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação, assim como nas parcerias para 
a inovação, podem incluir os motivos de 
exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos.

As regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que requerem a qualificação 
num sistema de qualificação e as regras e 
os critérios objetivos de exclusão e de 
seleção dos candidatos e dos proponentes 
nos concursos públicos, nos concursos 
limitados ou nos procedimentos por 
negociação, assim como nas parcerias para 
a inovação, devem incluir os motivos de 
exclusão enumerados no artigo 55.º da 
Diretiva [.../.../UE] [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE relativa a contratos 
públicos], nos termos e condições nele 
definidos.

Or. en

Alteração 693
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Se a entidade adjudicante for uma 
autoridade adjudicante, esses critérios e 
regras incluem os motivos de exclusão
enumerados no artigo 55.º, n.ºs 1 e 2 da 
Diretiva 2004/18/CE, nos termos e 
condições nele definidos.

Suprimido

Or. en
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Alteração 694
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os critérios e as regras referidas no n.º 1 
podem incluir os critérios de seleção 
estabelecidos no artigo 56.º da Diretiva 
2004/18/CE, nos termos e condições nele 
definidos, nomeadamente no que respeita a 
limites aos requisitos relativos aos volumes 
de negócios anuais, conforme previsto no 
n.º 3, segundo parágrafo, do mesmo artigo.

2. Os critérios e as regras referidas no n.º 1 
podem incluir os critérios de seleção 
estabelecidos no artigo 56.º da Diretiva 
2004/18/CE, nos termos e condições nele 
definidos, nomeadamente no que respeita a 
limites aos requisitos relativos aos volumes 
de negócios anuais, à aceitação de 
declarações dos próprios, assim como ao 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos, conforme previsto no n.º 3, 
segundo parágrafo, do mesmo artigo.

Or. en

Alteração 695
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 74 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos da aplicação do disposto nos 
n.ºs 1 e 2 do presente artigo, aplicam-se os 
artigos 57.º a 60.º da Diretiva 2004/18/CE.

3. Para efeitos da aplicação do disposto nos 
n.ºs 1 e 2 do presente artigo, aplicam-se os 
artigos 55.º a 60.º da Diretiva 2004/18/CE.

Or. en

Alteração 696
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

Caso exijam a apresentação de certificados 
emitidos por organismos independentes 
que atestem que o operador económico 
cumpre determinadas normas de garantia 
de qualidade, incluindo em matéria de 
acessibilidades para pessoas com 
deficiência, as entidades adjudicantes 
devem remeter para sistemas de garantia de 
qualidade baseados em séries de normas 
europeias pertinentes e certificados por 
organismos que estejam em conformidade 
com as séries de normas europeias em 
matéria de certificação.

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 específicos de avaliação da 
conformidade.

Or. en

Alteração 697
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes reconhecem os 
certificados equivalentes dos 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.

As entidades adjudicantes reconhecem os 
certificados equivalentes dos 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, desde que a falta de acesso 
não seja imputável ao operador 
económico em causa. No entanto, por 
forma a não discriminar os proponentes 
que investem tempo e dinheiro em 
certificados, o encargo de obter a 
equivalência de determinado rótulo deve 
caber ao proponente que alega a 
equivalência.
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Or. en

Alteração 698
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes reconhecem os 
certificados equivalentes dos 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.

As entidades adjudicantes reconhecem os 
certificados equivalentes dos 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, 
desde que a falta de acesso não seja 
imputável ao operador económico em 
causa. No entanto, por forma a não 
discriminar os proponentes que investem 
tempo e dinheiro em certificados, o 
encargo de obter a equivalência de 
determinado rótulo deve caber ao 
proponente que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 699
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 700
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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 dos contratos públicos 
deve ser a proposta economicamente mais 
vantajosa.

Or. fr

Alteração 701
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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 dos contratos é o da 
proposta economicamente mais vantajosa.
Se o contrato público disser respeito ao 
fornecimento de bens, nomeadamente 
bens normalizados, as autoridades 
adjudicantes podem basear-se no critério 
do custo mais baixo para a adjudicação 
do contrato.



AM\909613PT.doc 159/180 PE492.862v01-00

PT

Or. fr

Alteração 702
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as entidades adjudicantes se devem basear 
para a adjudicação dos contratos 
baseiam-se em vários critérios que 
determinam a proposta economicamente 
mais vantajosa.

Or. fr

Alteração 703
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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 dos contratos é o 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa e sustentável:

Or. de
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Alteração 704
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 705
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. fr

Alteração 706
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. de
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Alteração 707
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Or. fr

Alteração 708
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o custo mais baixo. Suprimido

Or. en

Alteração 709
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. fr

Alteração 710
Robert Rochefort
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. fr

Alteração 711
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 712
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o preço mais baixo. Suprimido

Or. de

Alteração 713
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o preço mais baixo. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. it

Alteração 714
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o preço mais baixo. b) o preço mais baixo apenas quando não 
estão objetivamente disponíveis outros 
critérios de adjudicação, em especial para 
os produtos normalizados como definidos 
no artigo 2.º, ponto 22-A (novo).

Or. en

Justificação

Ainda que a proposta economicamente mais vantajosa seja o critério de adjudicação decisivo 
na maioria dos casos, deve ser mantido o critério do preço mais baixo para produtos 
normalizados. Por «produtos normalizados» entende-se os produtos que não apresentam 
diferenças significativas ao nível da sua composição ou características.

Alteração 715
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade 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 77.º.

Suprimido

Or. fr



PE492.862v01-00 164/180 AM\909613PT.doc

PT

Alteração 716
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade 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 77.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 717
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade 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 77.º.

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade adjudicante, recorrendo a uma 
abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 77.º.

Or. en

Alteração 718
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade adjudicante, apenas com base 

Os custos serão avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo-eficácia, 
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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 77.º.

nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 77.º.

Or. de

Alteração 719
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a),
deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1 deve ser 
identificada do ponto de vista da entidade 
adjudicante com base em critérios ligados 
ao objeto do contrato em questão. Nestes 
critérios podem ser incluídos, para além 
do preço ou dos custos, outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.
Os custos serão avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo/eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 77.º.
Para produtos e serviços altamente 
normalizados, o preço será o critério de 
atribuição preponderante.
Os outros critérios podem incluir, 
nomeadamente:

Or. fr

Alteração 720
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato público em 
questão e, sempre que possível, com base 
na monetização do ciclo de vida como 
definido no artigo 2.º, ponto 22.

Or. en

Alteração 721
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a),
deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o 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.

Or. fr

Alteração 722
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), 

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

deve ser identificada do ponto de vista da 
autoridade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em causa.

Or. de

Alteração 723
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se 
refere o n.º 1, alínea b), outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

.

Or. fr

Alteração 724
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se refere 
o n.º 1, alínea b), outros critérios ligados ao 
objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Nestes critérios podem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se refere 
o n.º 1, alínea b), outros critérios ligados ao 
objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 725
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se 
refere o n.º 1, alínea b), outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão,
nomeadamente:

Os custos serão avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo/eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 77.º. Para produtos e 
serviços altamente normalizados, o preço 
será o critério de atribuição 
preponderante. Os outros critérios podem 
incluir, nomeadamente:

Or. fr

Alteração 726
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se 
refere o n.º 1, alínea b), outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Nestes critérios devem ser incluídos outros 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em causa, nomeadamente:

Or. de

Alteração 727
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos a que se 
refere o n.º 1, alínea b), outros critérios 

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço, outros critérios ligados ao 
objeto do contrato público em questão, 
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ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

nomeadamente:

Or. en

Alteração 728
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 729
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A lista dos critérios – para além do preço ou dos custos – que podem ser tidos em conta não é 



PE492.862v01-00 170/180 AM\909613PT.doc

PT

exaustiva mas aberta e deve ser evidente a partir da formulação do artigo.

Alteração 730
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, a 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 sociais e caráter inovador;

Or. en

Alteração 731
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) os custos ao longo do ciclo de vida, 
em conformidade com o artigo 67.º;

Or. en

Justificação

O cálculo dos custos do ciclo de vida deve ser uma das opções para determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa, em vez de uma alternativa à mesma.

Alteração 732
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) Condições de trabalho dignas, saúde 
e segurança no local de trabalho, respeito 
pela contratação coletiva;
(Esta alteração deve ser inserida antes da 
alínea a) do presente número.)

Or. it

Alteração 733
Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

O regime segundo o qual o pessoal do adjudicatário, após a adjudicação, só pode ser 
substituído com a autorização da entidade adjudicante, a qual deverá verificar se as 
substituições garantem uma organização e qualidade equivalentes, conduziria a um excesso 
de diligências burocráticas, eventualmente resultando em dificuldades em matéria de direito 
do trabalho, sobretudo para as PME. Além disso, este regime seria contrário à separação 
dos critérios de seleção qualitativa e adjudicação.

Alteração 734
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Tal deveria ficar à consideração da autoridade adjudicante. Por exemplo, estes critérios são
tão importantes para a restauração de edifícios antigos como para a conceção de obras.

Alteração 735
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) quando a qualidade do pessoal é 
fundamental para a execução do contrato, 
podem ser tidas em consideração a 
organização, habilitações e experiência do 
pessoal afetado à execução do contrato em 
causa, daí resultando que, após a 
adjudicação do contrato, a substituição 
desse pessoal carecerá da autorização da 
entidade adjudicante;
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Or. en

Justificação

O critério relativo às habilitações e à experiência do pessoal apenas deve ser tido em conta 
no que respeita a serviços de caráter intelectual, nos quais as habilitações e a experiência de 
uma determinada pessoa são fundamentais para garantir um serviço de elevada qualidade.
Contudo, se for previsto para todos os tipos de serviços deve, pelo menos, esclarecer que o 
critério pode ser aplicado desde que as habilitações e a experiência do pessoal sejam 
fundamentais para garantir a elevada qualidade de um determinado serviço.

Alteração 736
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) no caso dos contratos de serviços e dos 
contratos que impliquem a conceção de 
obras, podem ser tidas em conta as
habilitações e a experiência do pessoal 
afetado à execução do contrato em causa, 
daí resultando que, após a adjudicação do 
contrato, a substituição desse pessoal 
carecerá da autorização da autoridade
adjudicante, que deverá verificar se as 
substituições garantem habilitações e 
experiência equivalentes;

Or. en

Alteração 737
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 

Suprimido
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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. de

Justificação

A inclusão, na adjudicação, de critérios alheios a esta deve ter uma estreita relação com o 
objeto do contrato. A tal se opõe a consideração de processos de produção na determinação 
da proposta economicamente mais vantajosa.

Alteração 738
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o 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 739
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) o 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 740
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) o 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) o 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 e redundante.
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Alteração 741
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) critérios sociais, tais como o respeito 
por condições de trabalho dignas, a 
regulamentação relativa à saúde e 
segurança, convenções coletivas de 
trabalho, a igualdade dos géneros (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), a inclusão social, incluindo 
oportunidades de emprego para pessoas 
com deficiência, trabalhadores 
desfavorecidos ou vulneráveis (por 
exemplo, os desempregados de longa 
duração, os ciganos, os migrantes ou as 
pessoas mais jovens e mais velhas), o 
acesso a formação profissional no local 
de trabalho, o envolvimento e consulta 
dos utilizadores, a acessibilidade, o 
comércio direcionado para a ética e os 
direitos humanos;

Or. de

Alteração 742
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) as características relacionadas com 
as condições de trabalho que visam a 
proteção da saúde dos trabalhadores ou 
contribuir para a integração social das 
pessoas desfavorecidas ou com 
incapacidades entre as pessoas 
responsáveis pela execução do contrato.
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Or. es

Alteração 743
Sergio Gaetano Cofferati

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) critérios sociais como, por exemplo, 
equilíbrio entre os géneros, inclusão 
social, incluindo oportunidades de 
trabalho para trabalhadores deficientes, 
em situação de desvantagem ou de 
vulnerabilidade, acesso à formação 
profissional no local de trabalho, consulta 
e participação dos utilizadores, 
acessibilidade económica;

Or. it

Alteração 744
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 76 – 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 a que se refere o n.º 1, alínea a), 
e o n.º 2.

Suprimido

Or. de

Alteração 745
Frank Engel, Philippe Juvin, Andreas Schwab
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – 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. fr

Alteração 746
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à entidade adjudicante 
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 entidades adjudicantes devem verificar 
de um modo eficaz, com base nas 
informações e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
critérios de adjudicação.

221. Os critérios de adjudicação estão 
associados ao objeto do contrato (tal não 
exclui características invisíveis de 
produtos ou serviços, como características 
do ciclo de vida); devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e 
justa e ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação apresentada pelos 
proponentes. As autoridades adjudicantes 
devem verificar de um modo eficaz, com 
base nas informações e nos documentos 
comprovativos fornecidos pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
critérios de adjudicação.

Or. de

Alteração 747
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à entidade adjudicante 
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 entidades adjudicantes devem verificar 
de um modo eficaz, com base nas 
informações e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
critérios de adjudicação.

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

Or. en

Justificação

Redundante.

Alteração 748
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 77 – 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, conforme 
definido no artigo 2.º, n.º 22:

1. O cálculo dos custos do ciclo de vida 
abrange partes ou todos os custos 
relevantes a seguir indicados suportados 
pela autoridade adjudicante ou por outros 
utilizadores ao longo do ciclo de vida de 
um produto, serviço ou obra, conforme 
definido no artigo 2.º, n.º 22:

Or. en

Justificação

O cálculo dos custos do ciclo de vida deve começar no ponto de compra e estar limitado aos 
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custos internos. É difícil quantificar os custos externos e, além disso, o cálculo dos custos do 
ciclo de vida não deve conduzir a novas barreiras à livre circulação de bens e serviços no 
mercado único. Por conseguinte, os custos externos não devem ser incluídos no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

Alteração 749
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 77 – 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 relacionados com a
utilização, tais como custos de
manutenção e eficiência de recursos 
(incluindo eficiência energética), custos 
de fim de vida útil, recolha e reciclagem, e 
custos do impacto social, desde que estes 
estejam relacionados com a execução do 
contrato. Os custos internos incluem 
ainda considerações em termos de custos 
de conceção, planeamento e processo 
eficientes, como a utilização de meios 
eletrónicos.

Or. en


