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Alteração 136
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente o artigo 53.º, n.º 1, e os 
artigos 62.º e 114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 14.º, 53.º, n.º 1, 
62.º e 114.º, bem como o Protocolo 26,

Or. en

Alteração 137
Ramon Tremosa i Balcells

Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) Todas as disposições da presente 
diretiva são aplicadas no pleno respeito 
pela distribuição interna de competências 
nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 138
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Para garantir a abertura à concorrência 
dos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, é necessário adotar disposições 

(2) Para garantir a abertura à concorrência 
dos contratos públicos celebrados pelas 
entidades que operam nos setores da água, 
da energia, dos transportes e dos serviços 
postais, é necessário adotar disposições 
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relativamente à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos acima de determinado valor. Essa 
coordenação é necessária para garantir o 
efeito dos princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, em 
especial, a livre circulação de mercadorias, 
a liberdade de estabelecimento e a 
liberdade de prestação de serviços, bem 
como os princípios derivados como a 
igualdade de tratamento, a não-
discriminação, o reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência. Tendo 
em conta a natureza dos setores afetados 
por essa coordenação, esta última deve, 
embora salvaguardando a aplicação desses 
princípios, criar um quadro para práticas 
comerciais leais e permitir a máxima 
flexibilidade.

relativamente à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos acima de determinado valor. Essa 
coordenação é necessária para garantir o 
efeito dos princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia e, em 
especial, a livre circulação de mercadorias, 
a liberdade de estabelecimento e a 
liberdade de prestação de serviços, bem 
como os princípios derivados como a 
igualdade de tratamento, a não-
discriminação, o reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência. Tendo 
em conta a natureza dos setores afetados 
por essa coordenação, esta última deve, 
embora salvaguardando a aplicação desses 
princípios, criar um quadro para práticas 
comerciais leais e permitir a máxima 
flexibilidade. As regras de adjudicação de 
contratos públicos têm de respeitar a 
distribuição de competências, conforme 
consagrado no artigo 14.º do TFUE e do 
Protocolo 26. A aplicação dessas regras 
não deve interferir na liberdade das 
autoridades públicas para decidir a forma 
como realizam as suas missões de serviço 
público.

Or. en

Justificação

Adaptação às novas disposições do Tratado de Lisboa.

Alteração 139
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) No que respeita aos contratos de valor 
inferior aos limiares que desencadeiam a 
aplicação das disposições da União em 
matéria de coordenação, convém recordar 

Suprimido
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a jurisprudência do Tribunal de Justiça 
segundo a qual são aplicáveis as regras e 
princípios do Tratado.

Or. en

Justificação

Os contratos de valor inferior ao limiar não são abrangidos pela presente diretiva. De 
qualquer forma, a jurisprudência do TJE é bem conhecida, pelo que é desnecessário este 
considerando.

Alteração 140
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202016, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais17, e da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos de empreitada de obras públicas, 
dos contratos públicos de fornecimento e 
dos contratos públicos de serviços18, 
devem ser revistas e modernizadas, a fim 
de aumentar a eficiência da despesa 
pública, em particular facilitando a 

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
202016, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais17, e da 
Diretiva 2004/18/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 31 de março de 
2004, relativa à coordenação dos 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos de empreitada de obras públicas, 
dos contratos públicos de fornecimento e 
dos contratos públicos de serviços18, 
devem ser revistas e modernizadas a fim de 
permitir à entidade adjudicante fazer uma 
melhor utilização dos contratos públicos 
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participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública e 
permitindo que as entidades adjudicantes 
utilizem melhor os contratos públicos para 
apoiar objetivos sociais comuns. É 
igualmente necessário clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir uma 
melhor segurança jurídica e incorporar 
alguns aspetos da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

para apoiar o desenvolvimento 
sustentável, a inovação, a inclusão social 
e outros objetivos sociais comuns, 
aumentando assim a eficiência da despesa 
pública, assegurando a melhor relação 
qualidade/preço e em particular facilitando 
a participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública e 
permitindo que as entidades adjudicantes 
utilizem melhor os contratos públicos para 
apoiar objetivos sociais comuns. É 
igualmente necessário simplificar as 
diretivas e clarificar noções e conceitos 
básicos, de modo a garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia neste domínio.
A presente diretiva apresenta legislação 
sobre como comprar. Para alcançar estes 
objetivos comuns, as entidades 
adjudicantes podem fixar exigências mais 
rigorosas ou que vão além da atual 
legislação da União.

Or. en

Justificação

Não deve existir ambiguidade quanto ao facto de as autoridades adjudicantes poderem fixar 
exigências que vão além da atual legislação da UE em domínios específicos.

Alteração 141
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e considerações 
sociais devem ser integradas na definição e 
na execução das políticas e das iniciativas 
da União, em especial com o objetivo de 
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sustentável. A presente diretiva específica
de que forma as entidades adjudicantes 
poderão contribuir para a proteção do 
ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
ao mesmo tempo a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

promover um desenvolvimento sustentável.
A presente diretiva especifica de que forma 
as entidades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável e como podem utilizar o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
selecionar as especificações técnicas e os 
critérios de adjudicação que permitam 
uma adjudicação de contratos públicos 
socialmente sustentável, garantindo ao 
mesmo tempo a ligação ao objeto do 
contrato, bem como obter a melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

Or. en

Justificação

As considerações sociais não são suficientemente abrangidas pela proposta da Comissão.

Alteração 142
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia,
as exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável. A presente diretiva específica
de que forma as entidades adjudicantes 
poderão contribuir para a proteção do 
ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
ao mesmo tempo a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

(5) Nos termos do artigo 9.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a União deve ter em conta, no 
âmbito da definição e execução das suas 
políticas e ações, as exigências 
relacionadas com a promoção de um nível 
elevado de emprego, a garantia de uma 
proteção social adequada, a luta contra a 
exclusão social e um nível elevado de 
educação, formação e proteção da saúde.
Nos termos do artigo 11.º do Tratado sobre 
o Funcionamento da União Europeia, as 
exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
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sustentável. A presente diretiva especifica
de que forma as autoridades adjudicantes 
devem contribuir para a proteção do 
ambiente, para a proteção social e para a
saúde e segurança pública e podem 
utilizar o poder discricionário que lhes é 
conferido para selecionar as 
especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação que propiciem a celebração 
de contratos públicos social e 
ambientalmente sustentáveis, garantindo 
ao mesmo tempo uma ligação ao objeto do 
contrato e a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos. A presente diretiva 
reconhece especialmente o direito de 
qualquer Estado-Membro ratificar e 
cumprir a Convenção n.º 94 da OIT.

Or. en

Alteração 143
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
as exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável. A presente diretiva específica
de que forma as entidades adjudicantes 
poderão contribuir para a proteção do 
ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
ao mesmo tempo a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e princípios 
sociais fundamentais devem ser integradas 
na definição e na execução das políticas e 
das iniciativas da União. Nos termos do 
artigo 3.º, n.º 3, do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, a 
União está igualmente empenhada em 
contribuir para um desenvolvimento 
sustentável. Nesse sentido, é importante 
considerar esses princípios quando se 
toma decisões de adjudicação e em 
relação a todas as etapas na cadeia de 
abastecimento. A presente diretiva 
especifica de que forma as entidades 
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adjudicantes têm uma ampla margem de 
manobra para utilizar especificações 
técnicas, critérios de adjudicação e 
cláusulas de execução dos contratos a fim 
de contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, garantindo ao mesmo tempo 
uma ligação ao objeto do contrato e a 
possibilidade de obter a melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

Or. en

Alteração 144
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Afigura-se adequado que a noção de 
contrato público ou que a definição do 
conceito de contrato único sejam tão 
próximas quanto possível das aplicadas nos 
termos da Diretiva […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho de […] relativa aos 
contratos públicos19, tendo em devida 
conta as especificidades dos setores 
abrangidos pela presente diretiva. O 
conceito de contrato público único abrange 
todos os fornecimentos, obras e serviços 
necessários para executar determinado 
projeto, por exemplo, um projeto de obras 
ou de um conjunto de obras, de 
fornecimentos e/ou de serviços. Os 
indicadores da existência de um projeto 
único podem consistir, por exemplo, no 
facto de a entidade adjudicante ter 
realizado previamente um planeamento e 
uma conceção globais, de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou de 
esses elementos estarem logicamente 
interligados e serem concretizados num 

(6) Afigura-se adequado que a noção de 
contrato público ou que a definição do 
conceito de contrato único sejam tão 
próximas quanto possível das aplicadas nos 
termos da Diretiva […] do Parlamento 
Europeu e do Conselho de […] relativa aos 
contratos públicos19, tendo em devida 
conta as especificidades dos setores 
abrangidos pela presente diretiva. O 
conceito de contrato público único abrange 
todos os fornecimentos, obras e serviços 
necessários para executar determinado 
projeto, por exemplo, um projeto de obras 
ou de um conjunto de obras, de 
fornecimentos e/ou de serviços.



PE492.861v02-00 10/202 AM\911613PT.doc

PT

período curto.

Or. en

Justificação

Esta noção é demasiado vaga e não cria qualquer segurança jurídica, além de ser contrária 
à ideia de dividir os contratos em lotes.

Alteração 145
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É adequado excluir os contratos de 
prestação de serviços postais e outros não 
postais, dado este setor ter estado 
sistematicamente sujeito a uma pressão 
concorrencial tal que a disciplina de 
contratação imposta pelas regras da UE 
em matéria de contratos deixou de ser 
necessária.

Or. en

Justificação

Em resultado do processo de liberalização do setor dos serviços postais, da introdução de 
regulamentação específica para esse setor e da evolução do mercado, deixou de ser 
necessário regulamentar aquisições por parte de entidades que operam no setor dos serviços 
postais. Por conseguinte, é chegada a altura de excluir os serviços postais e os chamados 
«outros serviços diferentes dos serviços postais» do âmbito da diretiva e permitir a todas as 
entidades que operam no setor basear as suas decisões em critérios puramente económicos.

Alteração 146
András Gyürk, Ildikó Gáll-Pelcz

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(10-A) É adequado excluir os contratos 
celebrados com a finalidade de prestação 
de serviços postais, dado que o processo 
de liberalização destes serviços através da 
abertura total do mercado em todos os 
Estados-Membros até 31 de dezembro 
de 2012 introduzirá uma concorrência 
eficaz neste setor.

Or. en

Alteração 147
Adam Bielan, Marek Siwiec

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É adequado excluir os contratos de 
prestação de serviços postais e outros não 
postais, dado este setor ter estado 
sistematicamente sujeito a uma pressão 
concorrencial tal que a disciplina de 
contratação imposta pelas regras da UE 
em matéria de contratos deixou de ser 
necessária.

Or. en

Justificação

Em resultado do processo de liberalização do setor dos serviços postais, da introdução de 
regulamentação específica para esse setor e da evolução do mercado, deixou de ser 
necessário regulamentar aquisições por parte de entidades que operam no setor dos serviços 
postais. Por conseguinte, é chegada a altura de excluir os serviços postais e os chamados 
«outros serviços diferentes dos serviços postais» do âmbito da diretiva e permitir a todas as 
entidades que operam no setor basear as suas decisões em critérios puramente económicos.

Alteração 148
Tiziano Motti



PE492.861v02-00 12/202 AM\911613PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É adequado excluir os contratos de 
prestação de serviços postais e outros não 
postais, dado este setor ter estado 
sistematicamente sujeito a uma pressão 
concorrencial tal que a disciplina de 
contratação imposta pelas regras da UE 
em matéria de contratos deixou de ser 
necessária.

Or. en

Justificação

Em resultado do processo de liberalização do setor dos serviços postais, da introdução de 
regulamentação específica para esse setor e da evolução do mercado, deixou de ser 
necessário regulamentar aquisições por parte de entidades que operam no setor dos serviços 
postais. Por conseguinte, é chegada a altura de excluir os serviços postais e os chamados 
«outros serviços diferentes dos serviços postais» do âmbito da diretiva e permitir a todas as 
entidades que operam no setor basear as suas decisões em critérios puramente económicos.

Alteração 149
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) Convém excluir os contratos 
relativos aos serviços postais e aos outros 
serviços diferentes dos serviços postais, 
dado que sistematicamente se tem 
revelado que esse setor é submetido a tal 
pressão competitiva que torna supérflua a 
aplicação das disposições europeias em 
matéria de contratos.

Or. it
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Alteração 150
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Mesmo não originando 
necessariamente comportamentos 
corruptos, os conflitos de interesses reais, 
potenciais ou percecionados podem 
influenciar indevidamente as decisões de 
adjudicação, conduzindo a distorções da 
concorrência e pondo em causa a igualdade 
de tratamento dos proponentes. Por 
conseguinte, deverão ser criados 
mecanismos eficazes para prevenir, 
identificar e solucionar os conflitos de 
interesses. Atendendo às diferenças 
existentes a nível de processos decisórios, 
respetivamente entre as autoridades 
adjudicantes e as empresas, é conveniente 
restringir estas disposições aos contratos 
celebrados pelas primeiras.

(12) Mesmo não originando 
necessariamente comportamentos 
corruptos, os conflitos de interesses reais, 
potenciais ou percecionados podem 
influenciar indevidamente as decisões de 
adjudicação, conduzindo a distorções da 
concorrência e pondo em causa a igualdade 
de tratamento dos proponentes. Por 
conseguinte, deverão ser criados 
mecanismos eficazes para prevenir, 
identificar e solucionar os conflitos de 
interesses. Atendendo às diferenças 
existentes a nível de processos decisórios, 
respetivamente entre as autoridades 
adjudicantes e as empresas, é conveniente 
restringir estas disposições aos contratos 
celebrados pelas primeiras.

Or. it

Alteração 151
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 
estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, pode conduzir a violações dos 
princípios fundamentais do direito da 

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 
estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, assim como qualquer ação que 
viole as normas laborais, ambientais e 
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União e a graves distorções da 
concorrência. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos devem ser 
obrigados a apresentar uma declaração de 
compromisso de honra em como não 
participam em tais atividades ilícitas, 
devendo ser excluídos se esta declaração se 
revelar falsa.

sociais (sobretudo no âmbito da 
integração de pessoas com deficiência) e 
de saúde pública, pode conduzir a 
violações dos princípios fundamentais do 
direito da União e a graves distorções da 
concorrência. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos devem ser 
obrigados a apresentar uma declaração de 
compromisso de honra em como não 
participam em tais atividades ilícitas, 
devendo ser excluídos se esta declaração se 
revelar falsa.

Or. es

Alteração 152
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) Os objetivos de melhorar o acesso 
dos operadores económicos da União aos 
contratos públicos de certos países 
terceiros protegidos por medidas 
restritivas e de preservar a igualdade de 
condições de concorrência no mercado 
único europeu exigem que o tratamento 
de obras, de produtos e de serviços 
originários de países terceiros não 
abrangidos pelos compromissos 
internacionais da União seja 
harmonizado em todo o território da 
mesma.

Or. fr

Alteração 153
Marc Tarabella

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

(14-B) As entidades adjudicantes excluem 
dos procedimentos de adjudicação de 
contratos as obras, os produtos e os 
serviços não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União.
Por razões de transparência, as entidades 
adjudicantes que pretendam utilizar os 
seus poderes, em conformidade com a 
presente diretiva, para excluir dos 
processos para a adjudicação de contratos 
as propostas que incluam os produtos, 
obras, fornecimentos e serviços de países 
terceiros cujo valor dos produtos, obras, 
fornecimentos e prestação de serviços seja 
superior a 50 % do valor total dos 
referidos produtos, obras, fornecimentos e 
serviços, devem informar os operadores 
económicos.

Or. fr

Alteração 154
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os objetivos de melhorar o acesso 
dos operadores económicos da União aos 
mercados de contratos públicos de certos 
países terceiros protegidos por medidas 
restritivas e de preservar a igualdade de 
condições de concorrência no mercado 
único europeu exigem que o tratamento 
dos fornecimentos e serviços de países 
terceiros não abrangidos pelos 
compromissos internacionais da União 
seja harmonizado em toda a UE. A 
Comissão avalia se deve aprovar que as 
entidades adjudicantes excluam, 
relativamente a contratos de valor 
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estimado igual ou superior a 
5 000 000 EUR, procedimentos para a 
adjudicação de contratos de 
fornecimentos e serviços não abrangidos 
pelos compromissos internacionais nos 
quais a União Europeia seja parte.

Or. en

Alteração 155
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Considerando 15-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-B) A fim de assegurar transparência, 
as entidades adjudicantes que pretendam 
utilizar os seus poderes para excluir dos 
processos para a adjudicação de contratos 
as propostas que incluam produtos e/ou 
serviços de países terceiros cujo valor dos 
fornecimentos ou serviços não abrangidos 
é superior a 50 % do seu valor total 
devem, desse facto, informar os 
operadores económicos no anúncio do 
contrato publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia. A Comissão deve 
aprovar a exclusão pretendida se o acordo 
internacional sobre o acesso ao mercado 
no domínio dos contratos públicos entre a 
União e o país de proveniência dos 
produtos e/ou serviços contiver, 
relativamente aos produtos e/ou serviços 
para os quais é proposta a exclusão, 
reservas explícitas de acesso ao mercado 
por parte da União Europeia. Se não 
existir tal acordo, a Comissão deve 
aprovar a exclusão, caso o país terceiro 
mantenha medidas restritivas conducentes 
a uma falta de reciprocidade substancial 
na abertura do mercado entre a União e o 
país terceiro em causa em relação a 
produtos, serviços e operadores 
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económicos.

Or. en

Alteração 156
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os resultados da avaliação 
demonstraram que é necessário 
reequacionar a exclusão de certos 
serviços da aplicação integral da presente 
diretiva. Consequentemente, a plena 
aplicação da presente diretiva é alargada 
a um conjunto de serviços (como os 
serviços hoteleiros e jurídicos, que 
registaram ambos uma percentagem 
particularmente elevada de transações 
transfronteiras).

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta declaração não tem em conta a posição do Parlamento na sua resposta ao Livro Verde 
da Comissão.

Alteração 157
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os resultados da avaliação 
demonstraram que é necessário 
reequacionar a exclusão de certos 
serviços da aplicação integral da presente 
diretiva. Consequentemente, a plena 

Suprimido
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aplicação da presente diretiva é alargada 
a um conjunto de serviços (como os 
serviços hoteleiros e jurídicos, que 
registaram ambos uma percentagem 
particularmente elevada de transações 
transfronteiras).

Or. en

Alteração 158
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Os resultados da avaliação 
demonstraram que é necessário 
reequacionar a exclusão de certos 
serviços da aplicação integral da presente 
diretiva. Consequentemente, a plena 
aplicação da presente diretiva é alargada 
a um conjunto de serviços (como os 
serviços hoteleiros e jurídicos, que 
registaram ambos uma percentagem 
particularmente elevada de transações 
transfronteiras).

Suprimido

Or. en

Alteração 159
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a 
ter uma dimensão transfronteiras 
limitada, nomeadamente os denominados 
serviços à pessoa, como certos serviços 

Suprimido
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sociais, de saúde e de ensino, prestados 
num contexto específico que varia muito 
de um Estado-Membro para o outro, 
devido a tradições culturais diferentes.
Assim, deverá ser criado um regime 
específico para os contratos públicos 
referentes a esses serviços, com um limiar 
mais elevado de 1 000 000 de EUR. No 
contexto específico dos contratos públicos 
celebrados nestes setores, os serviços à 
pessoa de valor inferior a este limiar não 
terão, em condições normais, interesse 
para os prestadores de serviços dos outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente o financiamento da 
União, no caso dos projetos 
transnacionais. Os contratos relativos aos 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE.
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma 
ampla margem de manobra para 
organizar a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada. As regras da presente diretiva 
têm em conta esse imperativo, impondo 
apenas a observância dos princípios 
fundamentais da transparência e da 
igualdade de tratamento e assegurando 
que as entidades adjudicantes possam 
aplicar critérios de qualidade específicos 
para a escolha dos prestadores de 
serviços, como os definidos no Voluntary 
European Quality Framework for Social 
Services, adotado pelo Comité de Proteção 
Social da União Europeia26. Os 
Estados-Membros e/ou as entidades 
adjudicantes continuam a ter liberdade 
para prestarem eles próprios esses 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou de autorizações a todos os 
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operadores económicos que satisfaçam as 
condições previamente fixadas pela 
entidade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure uma publicidade suficiente e 
cumpra os princípios da transparência e 
da não-discriminação.

Or. en

Alteração 160
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de ensino, prestados num contexto 
específico que varia muito de um Estado-
Membro para o outro, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deverá ser 
criado um regime específico para os 
contratos públicos referentes a esses 
serviços, com um limiar mais elevado de 
1 000 000 de EUR. No contexto específico 
dos contratos públicos celebrados nestes 
setores, os serviços à pessoa de valor 
inferior a este limiar não terão, em 
condições normais, interesse para os 
prestadores de serviços dos outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente o financiamento da União, 
no caso dos projetos transnacionais. Os 
contratos relativos aos serviços à pessoa de 
montante superior a este limiar devem 
cumprir regras de transparência definidas a 
nível da UE. Atendendo à importância do 
contexto cultural e à sensibilidade destes 
serviços, os Estados-Membros devem ter 

(17) Algumas categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de ensino, prestados num contexto 
específico que varia muito de um Estado-
Membro para o outro, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deverá ser 
criado um regime específico para os 
contratos públicos referentes a esses 
serviços, com um limiar mais elevado de 
1 000 000 de EUR. No contexto específico 
dos contratos públicos celebrados nestes 
setores, os serviços à pessoa de valor 
inferior a este limiar não terão, em 
condições normais, interesse para os 
prestadores de serviços dos outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente o financiamento da União, 
no caso dos projetos transnacionais. Os 
contratos relativos aos serviços à pessoa de 
montante superior a este limiar devem 
cumprir regras de transparência definidas a 
nível da UE. Atendendo à importância do 
contexto cultural e à sensibilidade destes 
serviços, os Estados-Membros devem ter 
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uma ampla margem de manobra para 
organizar a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada. As regras da presente diretiva 
têm em conta esse imperativo, impondo 
apenas a observância dos princípios 
fundamentais da transparência e da 
igualdade de tratamento e assegurando que 
as entidades adjudicantes possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia26. Os Estados-Membros 
e/ou as entidades adjudicantes continuam a 
ter liberdade para prestarem eles próprios 
esses serviços ou para organizar os 
serviços sociais de uma forma que não 
implique a celebração de contratos 
públicos, por exemplo através do simples 
financiamento desses serviços ou da 
concessão de licenças ou de autorizações a 
todos os operadores económicos que 
satisfaçam as condições previamente 
fixadas pela entidade adjudicante, sem 
quaisquer limites ou quotas, desde que esse 
sistema assegure uma publicidade 
suficiente e cumpra os princípios da 
transparência e da não-discriminação.

uma ampla margem de manobra para 
organizar a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada. As regras da presente diretiva 
têm em conta esse imperativo, impondo 
apenas a observância dos princípios 
fundamentais da transparência e da 
igualdade de tratamento e assegurando que 
as entidades adjudicantes possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia26. Os Estados-Membros 
e/ou as entidades adjudicantes continuam a 
ter liberdade para prestarem eles próprios 
esses serviços ou para organizar os 
serviços sociais de uma forma que não 
implique a celebração de contratos 
públicos, por exemplo através do simples 
financiamento desses serviços ou da 
concessão de licenças ou de autorizações a 
todos os operadores económicos que 
satisfaçam as condições previamente 
fixadas pela entidade adjudicante, sem 
quaisquer limites ou quotas, ou da 
atribuição de direitos legais a todos os 
tipos de operadores económicos para a 
prestação desses serviços, desde que esse 
sistema assegure uma publicidade 
suficiente e cumpra os princípios da 
transparência e da não-discriminação.

Or. en

Alteração 161
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) Os resultados da avaliação do 
impacto e da eficácia da legislação da UE 
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uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de ensino, prestados num contexto 
específico que varia muito de um Estado-
Membro para o outro, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deverá ser 
criado um regime específico para os 
contratos públicos referentes a esses
serviços, com um limiar mais elevado de 
1 000 000 de EUR. No contexto específico 
dos contratos públicos celebrados nestes 
setores, os serviços à pessoa de valor 
inferior a este limiar não terão, em 
condições normais, interesse para os 
prestadores de serviços dos outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente o financiamento da União, 
no caso dos projetos transnacionais. Os 
contratos relativos aos serviços à pessoa de 
montante superior a este limiar devem 
cumprir regras de transparência definidas a 
nível da UE. Atendendo à importância do 
contexto cultural e à sensibilidade destes 
serviços, os Estados-Membros devem ter 
uma ampla margem de manobra para 
organizar a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada. As regras da presente diretiva 
têm em conta esse imperativo, impondo 
apenas a observância dos princípios 
fundamentais da transparência e da 
igualdade de tratamento e assegurando que 
as entidades adjudicantes possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as entidades adjudicantes continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios 
esses serviços ou para organizar os 
serviços sociais de uma forma que não 
implique a celebração de contratos 
públicos, por exemplo através do simples 
financiamento desses serviços ou da 

em matéria de contratos públicos 
demonstraram que é necessário rever a 
exclusão de determinados serviços da 
plena aplicação da diretiva. Algumas
categorias de serviços continuam, pela sua 
própria natureza, a ter uma dimensão 
transfronteiras limitada, por exemplo os 
denominados serviços à pessoa, como 
certos serviços sociais, de saúde e de 
ensino, prestados num contexto específico 
que varia muito de um Estado-Membro 
para o outro, devido a tradições culturais 
diferentes. Assim, deverá ser criado um 
regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 1 000 000 
de EUR. Os serviços à pessoa de valor 
inferior a este limiar não terão, em 
condições normais, interesse para os 
prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente o financiamento da União, 
no caso dos projetos transnacionais. Os 
contratos relativos aos serviços à pessoa de 
montante superior a este limiar devem 
cumprir regras de transparência definidas a 
nível da UE. Atendendo à importância do 
contexto cultural e à sensibilidade destes 
serviços, os Estados-Membros devem ter 
uma ampla margem de manobra para 
organizar a escolha dos prestadores de 
serviços da forma que considerem mais 
adequada. As regras da presente diretiva 
têm em conta esse imperativo, impondo 
apenas a observância dos princípios 
fundamentais da transparência e da 
igualdade de tratamento e assegurando que 
as autoridades adjudicantes possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes
serviços ou para organizar os serviços 
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concessão de licenças ou de autorizações a 
todos os operadores económicos que 
satisfaçam as condições previamente 
fixadas pela entidade adjudicante, sem 
quaisquer limites ou quotas, desde que esse 
sistema assegure uma publicidade 
suficiente e cumpra os princípios da 
transparência e da não-discriminação.

sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou de autorizações a todos os 
operadores económicos que satisfaçam as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure uma publicidade suficiente e 
cumpra os princípios da transparência e da 
não-discriminação.

Or. en

Justificação

Em conformidade com a abordagem geral de simplificação das diretivas, não seria 
adequado, neste momento, sujeitar outras categorias de serviços à plena aplicação das 
mesmas. Contudo, estes serviços devem ser sujeitos ao regime específico para serviços 
sociais e outros serviços específicos e os resultados da execução desse regime devem ser 
revistos (pela Comissão) no período de três anos após a data de aplicação da diretiva pelos 
Estados-Membros.

Alteração 162
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) Uma vez que se destina aos 
Estados-Membros, a presente diretiva não 
se aplica aos contratos públicos celebrados 
por organizações internacionais em seu 
próprio nome e por sua própria conta.
Contudo, é necessário especificar em que 
medida a presente diretiva deve ser 
aplicada à contratação pública sujeita a 
regras internacionais específicas.

(18) Uma vez que se destina aos 
Estados-Membros, a presente diretiva não 
se aplica aos contratos públicos celebrados 
por organizações internacionais em seu 
próprio nome e por sua própria conta.
Contudo, é necessário especificar em que 
medida a presente diretiva deve ser 
aplicada à contratação pública sujeita a 
regras internacionais específicas. As 
instituições europeias devem, 
nomeadamente, ter em conta as alterações 
resultantes da presente diretiva e ajustar 
as suas próprias regras de adjudicação de 
contratos em conformidade, por forma a 
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refletir essas mesmas alterações.

Or. en

Justificação

Muitas empresas da UE, especialmente PME, foram construídas em torno de contratos 
públicos lançados pelas instituições da UE. O Regulamento Financeiro deve ter em 
consideração as alterações impostas por este exercício de modernização, a fim de assegurar 
condições equitativas.

Alteração 163
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de contratos públicos. A 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia é interpretada de 
forma divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes.
Atendendo a que essa jurisprudência 
também é aplicável às autoridades públicas 
que operam nos setores abrangidos pela 
presente diretiva, é conveniente garantir 
que sejam aplicadas regras semelhantes 
tanto no quadro da presente diretiva como 
da Diretiva […/…/UE][Contratos 
Públicos].

(19) A jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
relativa à cooperação entre as autoridades 
públicas é interpretada de forma divergente 
entre Estados-Membros e mesmo entre 
autoridades adjudicantes. Atendendo a que 
essa jurisprudência também é aplicável às 
autoridades públicas que operam nos 
setores abrangidos pela presente diretiva, é 
conveniente garantir que sejam aplicadas 
regras semelhantes tanto no quadro da 
presente diretiva como da Diretiva 
[…/…/UE][Contratos Públicos]. Por 
conseguinte, os contratos adjudicados a 
entidades controladas ou a cooperação 
para a execução conjunta das missões de 
serviço público das autoridades 
adjudicantes envolvidas devem ser isentos 
da aplicação das regras se as condições 
previstas na presente Diretiva estiverem 
preenchidas.

Or. en

Justificação

A cooperação público-pública não se insere – sob determinadas condições – no regime de 



AM\911613PT.doc 25/202 PE492.861v02-00

PT

contratos públicos, conforme o TJE deixou bem claro por várias vezes.

Alteração 164
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes.
Atendendo a que essa jurisprudência 
também é aplicável às autoridades públicas 
que operam nos setores abrangidos pela 
presente diretiva, é conveniente garantir 
que sejam aplicadas regras semelhantes 
tanto no quadro da presente diretiva como 
da Diretiva […/…/UE][Contratos 
Públicos].

(19) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de contratos públicos. A jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça da União 
Europeia é interpretada de forma 
divergente entre Estados-Membros e 
mesmo entre autoridades adjudicantes.
Atendendo a que essa jurisprudência 
também é aplicável às autoridades públicas 
que operam nos setores abrangidos pela 
presente diretiva, é conveniente garantir 
que sejam aplicadas regras semelhantes 
tanto no quadro da presente diretiva como 
da Diretiva […/…/UE][Contratos 
Públicos]. Por conseguinte, é necessário 
esclarecer em que casos os contratos 
celebrados entre autoridades adjudicantes 
não estão sujeitos à aplicação das regras 
de adjudicação de contratos públicos.
Esse esclarecimento deve orientar-se 
pelos princípios definidos na 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. Contudo, a sua aplicação não 
deve interferir na liberdade das 
autoridades públicas para decidirem a 
forma como organizam a execução das 
suas missões de serviço público.
Nomeadamente, a presente diretiva não 
prejudica o direito de as autoridades 
públicas decidirem, a todos os níveis, se, 
como e em que medida desejam elas 
próprias desempenhar funções públicas.
Por conseguinte, os contratos adjudicados 
a entidades controladas ou a empresas 
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sociais, conforme definido na 
Comunicação da Comissão de 25 de 
outubro de 2011, intitulada «Iniciativa de 
Empreendedorismo Social» ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das 
autoridades adjudicantes envolvidas 
devem ser isentos da aplicação das regras, 
se as condições previstas na presente 
diretiva estiverem preenchidas.

Or. en

Alteração 165
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 166
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) É necessário excluir certos contratos 
de serviços, de fornecimentos e de obras 
que sejam adjudicados a empresas 
associadas cuja atividade principal consista 
na oferta desses serviços, fornecimentos ou 
obras ao grupo a que pertence, em vez de 
os oferecer no mercado. É igualmente 
necessário excluir determinados contratos 
de serviços, fornecimentos e obras 
celebrados por uma entidade adjudicante 
com uma empresa comum constituída por 
um conjunto de entidades adjudicantes para 
desenvolver as atividades abrangidas pela 
presente diretiva e de que aquela faça 
parte. No entanto, é adequado garantir que 
essa exclusão não conduza a distorções da 
concorrência que possam beneficiar as 
empresas ou as empresas comuns 
associadas das entidades adjudicantes. É 
conveniente prever um conjunto de regras 
adequado, nomeadamente no que respeita 
aos limites máximos dentro dos quais as
empresas podem obter parte do seu 
rendimento do mercado e acima dos quais 
perdem a possibilidade de beneficiar de 
contratos sem a abertura de concursos, à 
composição das empresas comuns e à 
estabilidade das relações entre essas 
empresas comuns e as entidades 
adjudicantes que delas fazem parte.

(20) É necessário excluir certos contratos 
de serviços, de fornecimentos e de obras 
que sejam adjudicados a empresas 
associadas cuja atividade principal consista 
na oferta desses serviços, fornecimentos ou
obras ao grupo a que pertence, em vez de 
os oferecer no mercado. É igualmente 
necessário excluir determinados contratos 
de serviços, fornecimentos e obras 
celebrados por uma entidade adjudicante 
com uma empresa comum constituída por 
um conjunto de entidades adjudicantes para 
desenvolver as atividades abrangidas pela 
presente diretiva e de que aquela faça 
parte. No entanto, é adequado garantir que 
essa exclusão não conduza a distorções da 
concorrência que possam beneficiar as 
empresas ou as empresas comuns 
associadas das entidades adjudicantes. É 
conveniente prever um conjunto de regras 
adequado, nomeadamente no que respeita 
às restrições colocadas às empresas 
relativas à obtenção do seu rendimento do 
mercado e sem as quais perdem a 
possibilidade de beneficiar de contratos 
sem a abertura de concursos, à composição 
das empresas comuns e à estabilidade das 
relações entre essas empresas comuns e as 
entidades adjudicantes que delas fazem 
parte.

Or. en

Alteração 167
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A presente diretiva não será aplicável 
aos contratos que visam permitir o 

(22) A presente diretiva não será aplicável 
aos contratos que visam permitir o 
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exercício de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º, nem aos concursos 
para trabalhos de conceção organizados 
para poder desenvolver essas atividades, 
se, no Estado-Membro em que essa 
atividade é levada a cabo, ela estiver 
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de acesso não limitado. É, por 
conseguinte, conveniente manter um 
procedimento, aplicável a todos os setores 
abrangidos pela presente diretiva, que 
permita ter em conta os efeitos da abertura 
à concorrência, atual ou futura. Tal 
procedimento deverá proporcionar 
segurança jurídica às entidades envolvidas, 
bem como um processo decisório 
adequado, garantindo, em prazos curtos, 
uma aplicação uniforme do direito da 
União neste domínio.

exercício de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º, nem aos concursos 
para trabalhos de conceção organizados 
para poder desenvolver essas atividades, 
se, no Estado-Membro em que essa 
atividade é levada a cabo, na sua 
totalidade ou em parte, mesmo em relação 
a setores ou segmentos individuais da 
mesma, ela estiver diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado. É, por conseguinte, conveniente 
manter um procedimento, aplicável a todos 
os setores abrangidos pela presente 
diretiva, que permita ter em conta os 
efeitos da abertura à concorrência, atual ou 
futura. Tal procedimento deverá 
proporcionar segurança jurídica às 
entidades envolvidas, bem como um 
processo decisório adequado, garantindo, 
em prazos curtos, uma aplicação uniforme 
do direito da União neste domínio.

Or. en

Alteração 168
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) A presente diretiva não será aplicável 
aos contratos que visam permitir o 
exercício de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º, nem aos concursos 
para trabalhos de conceção organizados 
para poder desenvolver essas atividades, 
se, no Estado-Membro em que essa 
atividade é levada a cabo, ela estiver 
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de acesso não limitado. É, por 
conseguinte, conveniente manter um 
procedimento, aplicável a todos os setores 
abrangidos pela presente diretiva, que 
permita ter em conta os efeitos da abertura 

(22) A presente diretiva não será aplicável 
aos contratos que visam permitir o 
exercício de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º, nem aos concursos 
para trabalhos de conceção organizados 
para poder desenvolver essas atividades, 
se, no Estado-Membro em que essa 
atividade é levada a cabo, ela estiver, em 
todo ou em parte, mesmo se relativamente 
a setores específicos ou segmentos,
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de acesso não limitado. É, por 
conseguinte, conveniente manter um 
procedimento, aplicável a todos os setores 
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à concorrência, atual ou futura. Tal 
procedimento deverá proporcionar 
segurança jurídica às entidades envolvidas,
bem como um processo decisório 
adequado, garantindo, em prazos curtos, 
uma aplicação uniforme do direito da 
União neste domínio.

abrangidos pela presente diretiva, que 
permita ter em conta os efeitos da abertura 
à concorrência, atual ou futura. Tal 
procedimento deverá proporcionar 
segurança jurídica às entidades envolvidas, 
bem como um processo decisório 
adequado, garantindo, em prazos curtos, 
uma aplicação uniforme do direito da 
União neste domínio.

Or. it

Alteração 169
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A exposição direta à concorrência 
deverá ser avaliada com base em critérios 
objetivos, tendo em conta as características 
específicas do setor em causa. Essa 
avaliação é, porém, limitada pelos curtos 
prazos aplicáveis e por ter de se basear nas 
informações de que a Comissão dispõe –
provenientes de fontes conhecidas ou 
obtidas no contexto de pedidos 
apresentados nos termos do artigo 28.º –
que não podem ser complementadas por 
métodos mais morosos, incluindo, 
nomeadamente, as consultas públicas aos 
operadores económicos em causa. A 
avaliação da exposição direta à 
concorrência, que poderá ser efetuada no 
contexto da presente diretiva, é, por 
conseguinte, sem prejuízo da aplicação 
integral do direito da concorrência.

(23) A exposição direta à concorrência 
deverá ser avaliada com base em critérios 
objetivos, tendo em conta as características 
específicas do setor em causa ou de parte 
do mesmo. Essa avaliação é, porém, 
limitada pelos curtos prazos aplicáveis e 
por ter de se basear nas informações de que 
a Comissão dispõe – provenientes de 
fontes conhecidas ou obtidas no contexto 
de pedidos apresentados nos termos do 
artigo 28.º – que não podem ser 
complementadas por métodos mais 
morosos, incluindo, nomeadamente, as 
consultas públicas aos operadores 
económicos em causa. A avaliação da 
exposição direta à concorrência, que 
poderá ser efetuada no contexto da 
presente diretiva, é, por conseguinte, sem 
prejuízo da aplicação integral do direito da 
concorrência.

Or. en
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Alteração 170
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A exposição direta à concorrência 
deverá ser avaliada com base em critérios 
objetivos, tendo em conta as características 
específicas do setor em causa. Essa 
avaliação é, porém, limitada pelos curtos 
prazos aplicáveis e por ter de se basear nas 
informações de que a Comissão dispõe –
provenientes de fontes conhecidas ou 
obtidas no contexto de pedidos 
apresentados nos termos do artigo 28.º –
que não podem ser complementadas por 
métodos mais morosos, incluindo, 
nomeadamente, as consultas públicas aos 
operadores económicos em causa. A 
avaliação da exposição direta à 
concorrência, que poderá ser efetuada no 
contexto da presente diretiva, é, por 
conseguinte, sem prejuízo da aplicação 
integral do direito da concorrência.

(23) A exposição direta à concorrência 
deverá ser avaliada com base em critérios 
objetivos, tendo em conta as características 
específicas do setor em causa ou em parte 
dele. Essa avaliação, no entanto, é 
condicionada pela obrigação do 
cumprimento de um calendário 
aproximado e pelo dever de se basear em 
informações à disposição da Comissão –
sejam provenientes de fontes já disponíveis 
ou obtidas no contexto do pedido nos 
termos do artigo 28 – que não podem ser 
integradas recorrendo a métodos que 
implicam um dispêndio substancial de 
tempo, incluindo, por exemplo, o recurso a 
inquéritos públicos destinados aos 
operadores económicos interessados. A 
avaliação da exposição direta à 
concorrência, que poderá ser efetuada no 
contexto da presente diretiva, é, por 
conseguinte, sem prejuízo da aplicação 
integral do direito da concorrência.

Or. it

Alteração 171
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) Considera-se que a implementação e a 
aplicação da legislação da União adequada 
para promover a abertura de um 
determinado setor, ou de parte deste, 

(24) Considera-se que a implementação e a 
aplicação da legislação da União adequada 
para promover a abertura de um 
determinado setor, ou de parte deste, 
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constituem motivos suficientes para 
assumir que existe livre acesso ao mercado 
em questão. Essa legislação adequada 
deverá ser identificada num anexo, que 
poderá ser atualizado pela Comissão. É 
adequado esse anexo remeter atualmente 
para a Diretiva 2009/73/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno do gás natural e que 
revoga a Diretiva 2003/55/CE27, para a 
Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE28, e para a 
Diretiva 94/22/CE.

constituem motivos suficientes para 
assumir que existe livre acesso ao mercado 
em questão. Essa legislação adequada 
deverá ser identificada num anexo, que 
poderá ser atualizado pela Comissão. É 
adequado esse anexo remeter atualmente 
para a Diretiva 2009/73/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno do gás natural e que 
revoga a Diretiva 2003/55/CE27, para a 
Diretiva 2009/72/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 13 de julho de 
2009, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade e que 
revoga a Diretiva 2003/54/CE28, para a
Diretiva 94/22/CE e para a 
Diretiva 91/440/CE relativa ao 
desenvolvimento dos caminhos-de-ferro 
comunitários.

Or. en

Alteração 172
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a eco-inovação e a 
inovação social, são impulsionadores 
fundamentais do crescimento futuro e 
foram colocadas no centro da Estratégia 
Europa 2020 para um crescimento 
inteligente, sustentável e inclusivo. As 
entidades públicas devem fazer a melhor 
utilização estratégica dos contratos 
públicos para fomentar a inovação. A 
aquisição de bens e serviços inovadores 
desempenha um papel fundamental na 
melhoria da eficiência e da qualidade dos 
serviços públicos dando simultaneamente 
resposta aos grandes desafios sociais.

(25) A investigação e a inovação,
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. As autoridades públicas devem 
fazer a melhor utilização estratégica dos 
contratos públicos para fomentar a 
inovação. A aquisição de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes
desafios sociais. Contribui para alcançar a 
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Contribui para alcançar a melhor relação 
qualidade/preço, bem como para maiores 
benefícios económicos, ambientais e 
sociais no que respeita ao surgimento de 
novas ideias, à sua tradução em produtos e 
serviços inovadores e, consequentemente,
à promoção de um crescimento económico 
sustentável. A presente diretiva deverá
contribuir para facilitar a celebração de 
contratos públicos no domínio da inovação 
e ajudar os Estados-Membros a cumprirem 
os objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deverá prever-se um processo 
de adjudicação específico, que permita às 
entidades adjudicantes instituírem uma 
parceria a longo prazo neste domínio, 
tendo em vista o desenvolvimento e a 
subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados. A parceria deve ser estruturada 
de forma a proporcionar a «procura do 
mercado» necessária, incentivando ao 
desenvolvimento de uma solução 
inovadora sem excluir outros produtos do 
mercado.

melhor rentabilidade das verbas públicas, 
bem como para maiores benefícios 
económicos, ambientais e sociais no que 
respeita ao surgimento de novas ideias, à 
sua tradução em produtos e serviços 
inovadores e à promoção de um 
crescimento económico sustentável. É 
apresentado de forma pormenorizada na 
Comunicação da Comissão relativa a 
contratos pré-comerciais1 um modelo 
inovador para contratos públicos. Este 
modelo promove na adjudicação de 
contratos de investigação e 
desenvolvimento a adoção de serviços fora 
do âmbito da presente diretiva. Além 
disso, este modelo, que foi aditado à 
presente diretiva, é reconhecido e estará 
disponível para que todas as autoridades 
adjudicantes o possam analisar. No 
entanto, a presente diretiva deverá 
contribuir para facilitar a celebração de 
contratos públicos no domínio da inovação 
mais genericamente e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Caso a 
necessidade de desenvolvimento de um 
produto, serviço ou obras inovadores e a 
aquisição subsequente dos resultados não 
possam ser satisfeitas através de soluções 
já disponíveis no mercado, as autoridades 
adjudicantes devem ter acesso a um 
processo de adjudicação específico relativo 
a contratos abrangidos pelo âmbito da 
presente diretiva. Este novo procedimento 
deve permitir às autoridades adjudicantes 
instituírem uma parceria neste domínio, 
tendo em vista o desenvolvimento e a 
subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados. O procedimento deve basear-se 
nas regras aplicáveis ao procedimento 
concorrencial com negociação e os 
contratos devem ser adjudicados 
exclusivamente com base na proposta 
economicamente mais vantajosa, que é a 
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forma mais adequada de comparar 
propostas para soluções inovadoras. Quer 
a parceria diga respeito a um projeto 
muito grande ou a um mais pequeno, 
deve ser estruturada de forma a 
proporcionar a «procura do mercado» 
necessária, incentivando ao 
desenvolvimento de soluções inovadoras
sem excluir outros produtos do mercado.
As autoridades adjudicantes não devem, 
por conseguinte, utilizar parcerias para a 
inovação com vista a prevenir, restringir 
ou distorcer a concorrência.
__________________
1 COM (2007) 799 final. Comunicação da 
Comissão ao Parlamento Europeu, ao 
Conselho, ao Comité Económico e Social 
Europeu e ao Comité das Regiões -
Contratos pré-comerciais: promover a 
inovação para garantir serviços públicos 
sustentáveis de alta qualidade na Europa .

Or. en

Justificação

Esta alteração descreve em pormenor como deve ser utilizado o procedimento relativo às 
novas parcerias para a inovação, completando a proposta original da Comissão, 
especificamente ao associar esta nova ferramenta aos princípios aplicáveis ao procedimento 
concorrencial, quando pertinente. Clarifica igualmente que os contratos pré-comerciais, 
conforme definidos numa Comunicação da Comissão de 2007, se continuam a aplicar, 
independentemente deste novo procedimento de parceria para a inovação, e que foram 
incluídos separadamente numa nova isenção.

Alteração 173
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 

(25) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
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do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. As entidades adjudicantes devem 
fazer a melhor utilização estratégica dos 
contratos públicos para fomentar a 
inovação. A aquisição de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes 
desafios sociais. Contribui para alcançar a 
melhor relação qualidade/preço, bem como 
para maiores benefícios económicos, 
ambientais e sociais no que respeita ao 
surgimento de novas ideias, à sua tradução 
em produtos e serviços inovadores e, 
consequentemente, à promoção de um 
crescimento económico sustentável. A 
presente diretiva deverá contribuir para 
facilitar a celebração de contratos públicos 
no domínio da inovação e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deverá prever-se um processo 
de adjudicação específico, que permita às 
entidades adjudicantes instituírem uma 
parceria a longo prazo neste domínio, 
tendo em vista o desenvolvimento e a 
subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados. A parceria deve ser 
estruturada de forma a proporcionar a 
«procura do mercado» necessária, 
incentivando ao desenvolvimento de uma 
solução inovadora sem excluir outros 
produtos do mercado.

do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. As entidades adjudicantes devem 
fazer a melhor utilização estratégica dos 
contratos públicos para fomentar a 
inovação. A aquisição de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes 
desafios sociais. Contribui para alcançar a 
melhor relação qualidade/preço, bem como 
para maiores benefícios económicos, 
ambientais e sociais no que respeita ao 
surgimento de novas ideias, à sua tradução 
em produtos e serviços inovadores e, 
consequentemente, à promoção de um 
crescimento económico sustentável. A 
presente diretiva deverá contribuir para 
facilitar a celebração de contratos públicos 
no domínio da inovação e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Por 
conseguinte, deverá prever-se um processo 
de adjudicação específico, que permita às 
entidades adjudicantes o desenvolvimento 
e a subsequente aquisição de produtos, 
serviços ou obras, novos e inovadores, 
desde que estes possam ser 
disponibilizados de acordo com níveis de 
desempenho e custos previamente 
acordados.

Or. fr

Alteração 174
Sergio Gaetano Cofferati
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Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

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

(26) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, os procedimentos por 
negociação sem anúncio de concurso só 
devem ser utilizados em circunstâncias 
muito excecionais. Essa exceção deve 
limitar-se aos casos em que a publicação 
não é possível por razões de força maior, 
em consonância com a jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia, ou 
em que, desde o início, é evidente que a 
publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de executar o contrato. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar o recurso ao 
procedimento por negociação sem anúncio 
de concurso, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria entidade adjudicante na perspetiva 
do futuro processo de adjudicação e não 
existam alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser cuidadosamente 
avaliada. É conveniente que as entidades 
adjudicantes, sempre que optem pelo 
procedimento por negociação sem 
publicação prévia, nos casos definidos 
pela presente diretiva, enviem um 
relatório no qual justificam a sua opção, 
ao organismo de fiscalização, que deve 
possuir a competência, entre outras, para 
analisar esses relatórios.

Or. it

Alteração 175
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
processos de adjudicação, devendo 
tornar-se os meios normais de 
comunicação e de intercâmbio de 
informações nos processos de contratação.
A utilização de meios eletrónicos também 
permite economias de tempo. Por 
conseguinte, devem ser previstas 
disposições para reduzir os prazos mínimos 
em caso de utilização de meios eletrónicos, 
na condição, porém, de os mesmos serem 
compatíveis com as modalidades de 
transmissão específicas previstas a nível da 
União. Além disso, se dispuserem de meios 
eletrónicos de informação e de 
comunicação com as funcionalidades 
adequadas, as entidades adjudicantes 
poderão evitar, detetar e corrigir os erros 
que ocorrem durante os procedimentos de 
adjudicação dos contratos públicos.

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
procedimentos de adjudicação abrangidos 
pela presente Diretiva, devendo tornar-se 
os meios normais de comunicação e de 
intercâmbio de informações nos processos 
de contratação. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo. Por conseguinte, devem ser 
previstas disposições para reduzir os prazos 
mínimos em caso de utilização de meios 
eletrónicos, na condição, porém, de os 
mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Além disso, se 
dispuserem de meios eletrónicos de 
informação e de comunicação com as 
funcionalidades adequadas, as entidades 
adjudicantes poderão evitar, detetar e 
corrigir os erros que ocorrem durante os 
procedimentos de adjudicação dos 
contratos públicos.

Or. fr

Justificação

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

Alteração 176
Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

(28) Os mercados dos contratos públicos (28) Os mercados dos contratos públicos 
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da União têm vindo a registar uma forte 
tendência para a agregação da procura 
pelos adquirentes públicos, a fim de obter 
economias de escala, incluindo a redução 
dos preços e dos custos das transações, e de 
melhorar e profissionalizar a gestão da 
contratação pública. É possível cumprir 
este objetivo concentrando as aquisições 
em função quer do número de entidades 
adjudicantes envolvidas, quer do volume e 
do valor dos contratos ao longo do tempo.
Contudo, a agregação e a centralização das 
aquisições devem ser atentamente 
acompanhadas para evitar a concentração 
excessiva do poder de compra e as 
situações de conluio, assim como para 
preservar a transparência e a concorrência, 
bem como as oportunidades de acesso ao 
mercado para as pequenas e médias 
empresas.

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

Or. en

Alteração 177
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Os instrumentos dos acordos-quadro 
podem constituir uma técnica de 
contratação eficaz em toda a Europa. No 
entanto, é necessário reforçar a 
concorrência, aumentando a transparência 
e o grau de acesso a contratos celebrados 
por meio de acordos-quadro. É, por 

(29) Os instrumentos dos acordos-quadro 
podem constituir uma técnica de 
contratação eficaz em toda a Europa. No 
entanto, é necessário reforçar a 
concorrência, aumentando a transparência 
e o grau de acesso a contratos celebrados 
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conseguinte, adequado rever as 
disposições aplicáveis a estes acordos, 
permitindo, nomeadamente, a realização 
de miniconcursos para adjudicação de 
contratos específicos baseados no acordo 
e limitando a duração dos acordos-quadro.

por meio de acordos-quadro.

Or. en

Alteração 178
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 31-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(31-A) O sistema de aquisição dinâmico e 
o instrumento de leilões eletrónicos 
podem ser utilizados para a aquisição de 
bens que estão geralmente disponíveis no 
mercado e que têm uma qualidade mais 
ou menos normalizada. Estes 
instrumentos não podem ser utilizados 
para a aquisição de bens e serviços 
complexos ou não normalizados.

Or. en

Alteração 179
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As técnicas de aquisição centralizada 
são cada vez mais utilizadas na maioria dos 
Estados-Membros. As centrais de compras 
são encarregadas das aquisições ou da 
adjudicação de contratos/celebração de 
acordos-quadro por conta de outras 
autoridades adjudicantes ou de outras 

(32) As técnicas de aquisição centralizada 
são cada vez mais utilizadas na maioria dos 
Estados-Membros. As centrais de compras 
são encarregadas das aquisições ou da 
adjudicação de contratos/celebração de 
acordos-quadro por conta de outras 
autoridades adjudicantes ou de outras 
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entidades adjudicantes. Dado o grande 
volume de compras, estas técnicas 
permitem alargar a concorrência e 
profissionalizar as aquisições públicas.
Deverá, pois, ser prevista uma definição de 
central de compras ao nível da União, 
destinada às entidades adjudicantes, sem 
impedir a continuação das aquisições 
comuns menos institucionalizadas e 
sistemáticas nem a prática instituída de 
recorrer a prestadores de serviços que 
preparam e gerem os procedimentos de 
adjudicação em nome e por conta de uma 
entidade adjudicante. Há igualmente que 
estabelecer regras relativas à repartição da 
responsabilidade pela observância das 
obrigações previstas na presente diretiva, 
também no caso da adoção de medidas 
corretivas, entre a central de compras e as 
entidades adjudicantes que efetuam 
aquisições a partir ou através dessa central.
Sempre que a condução dos procedimentos 
de adjudicação seja da exclusiva 
responsabilidade da central de compras, 
esta deverá também ser exclusiva e 
diretamente responsável pela legalidade 
dos procedimentos. Se uma entidade 
adjudicante tomar a seu cargo algumas 
partes do procedimento, por exemplo a 
reabertura do concurso nos termos de um 
acordo-quadro ou a adjudicação de 
contratos com base num sistema de 
aquisição dinâmico, deve continuar a ser 
responsável pelas fases do processo que lhe 
incumbem.

entidades adjudicantes. Dado o grande 
volume de compras, estas técnicas 
permitem alargar a concorrência e 
profissionalizar as aquisições públicas, 
embora deva ser dada especial atenção à 
acessibilidade a esses procedimentos por 
parte das pequenas e médias empresas.
Deverá, pois, ser prevista uma definição de 
central de compras ao nível da União, 
destinada às entidades adjudicantes, sem 
impedir a continuação das aquisições 
comuns menos institucionalizadas e 
sistemáticas nem a prática instituída de 
recorrer a prestadores de serviços que 
preparam e gerem os procedimentos de 
adjudicação em nome e por conta de uma 
entidade adjudicante. Há igualmente que 
estabelecer regras relativas à repartição da 
responsabilidade pela observância das 
obrigações previstas na presente diretiva, 
também no caso da adoção de medidas 
corretivas, entre a central de compras e as 
entidades adjudicantes que efetuam 
aquisições a partir ou através dessa central.
Sempre que a condução dos procedimentos 
de adjudicação seja da exclusiva 
responsabilidade da central de compras, 
esta deverá também ser exclusiva e 
diretamente responsável pela legalidade 
dos procedimentos. Se uma entidade 
adjudicante tomar a seu cargo algumas 
partes do procedimento, por exemplo a 
reabertura do concurso nos termos de um 
acordo-quadro ou a adjudicação de 
contratos com base num sistema de 
aquisição dinâmico, deve continuar a ser 
responsável pelas fases do processo que lhe 
incumbem.

Or. en

Alteração 180
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 33
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

O prazo é demasiado apertado.

Alteração 181
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

(33) Os meios eletrónicos de comunicação 
são particularmente adequados para apoiar 
práticas e instrumentos de aquisição 
centralizados, uma vez que permitem 
reutilizar e tratar automaticamente os dados 
e minimizar os custos de informação e das 
transações. Por conseguinte, a utilização 
desses meios deve ser incentivada.



AM\911613PT.doc 41/202 PE492.861v02-00

PT

obrigação geral de utilização de meios 
eletrónicos de comunicação em todos os 
procedimentos de adjudicação após um 
período transitório de dois anos.

Or. en

Alteração 182
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

A obrigação geral de utilizar meios de comunicação eletrónicos em todos os procedimentos 
de adjudicação de contratos não deve prejudicar as disposições existentes a nível nacional 
em matéria de publicação para os contratos situados abaixo dos limiares previstos na 
presente Diretiva.
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Alteração 183
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) A adjudicação conjunta de contratos 
por entidades adjudicantes de diferentes 
Estados-Membros enfrenta atualmente 
dificuldades jurídicas específicas, 
sobretudo no que se refere aos conflitos 
entre legislações nacionais. Embora a 
Diretiva 2004/17/CE tenha implicitamente 
permitido a adjudicação conjunta de 
contratos públicos transfronteiras, na 
prática, vários sistemas jurídicos 
nacionais tornaram-nos, de forma 
explícita ou implícita, juridicamente 
incertos ou impossíveis. As entidades 
adjudicantes de diversos 
Estados-Membros podem estar 
interessadas em cooperar e adjudicar 
conjuntamente os seus contratos para 
retirar o máximo benefício do potencial 
do mercado interno em termos de 
economias de escala e de partilha de 
riscos e benefícios, nomeadamente para 
projetos inovadores que impliquem um 
nível de risco superior ao que pode ser 
razoavelmente suportado por uma única 
entidade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em 
matéria de adjudicação conjunta de 
contratos públicos transfronteiras que 
determinem a adoção de legislação para 
facilitar a cooperação entre entidades 
adjudicantes em todo o mercado único. As 
entidades adjudicantes dos diferentes 
Estados-Membros podem ainda criar 
pessoas jurídicas comuns ao abrigo do 
direito nacional ou da União. Estes tipos 
de contratos de adjudicação conjunta 
devem ser objeto de regras específicas.

Suprimido
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Or. en

Alteração 184
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes devem permitir a 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve ser 
possível apresentar propostas que reflitam 
a diversidade das soluções técnicas, de 
modo a obter um nível suficiente de 
concorrência. Consequentemente, as 
especificações técnicas devem ser 
elaboradas de forma a evitar uma redução 
artificial da concorrência através de 
requisitos que favoreçam um operador 
económico específico ao refletirem as 
principais características dos produtos, 
serviços ou obras habitualmente 
disponibilizados por este. A elaboração das 
especificações técnicas em termos de 
exigências funcionais e de desempenho 
permite geralmente que este objetivo seja 
alcançado da melhor forma possível e 
favorece a inovação. Sempre que seja feita 
referência a uma norma europeia ou, na 
falta desta, a uma norma nacional, as 
entidades adjudicantes deverão ter em 
conta as propostas que se baseiam noutros 
dispositivos equivalentes, que satisfazem 
os requisitos das entidades adjudicantes e 
que são equivalentes em termos de 
segurança. Para demonstrar a equivalência, 
pode ser exigido aos proponentes que 
apresentem provas verificadas por 
terceiros; todavia, devem também ser 
permitidos outros meios de prova 
adequados, como um processo técnico do 
fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 

(35) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes devem permitir a 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve ser 
possível apresentar propostas que reflitam 
a diversidade das soluções técnicas, de 
modo a obter um nível suficiente de 
concorrência. Consequentemente, as 
especificações técnicas devem ser 
elaboradas de forma a evitar uma redução 
artificial da concorrência através de 
requisitos que favoreçam um operador 
económico específico ao refletirem as 
principais características dos produtos, 
serviços ou obras habitualmente 
disponibilizados por este. A elaboração das 
especificações técnicas em termos de 
exigências funcionais e de desempenho 
permite geralmente que este objetivo seja 
alcançado da melhor forma possível e 
favorece a inovação. Sempre que seja feita 
referência a uma norma europeia ou, na 
falta desta, a uma norma nacional, as 
entidades adjudicantes devem ter em conta 
as propostas que se baseiam noutros 
dispositivos equivalentes, que satisfazem 
os requisitos das entidades adjudicantes e 
que são equivalentes em termos de 
segurança. Para demonstrar a equivalência, 
pode ser exigido aos proponentes que 
apresentem provas verificadas por 
terceiros; todavia, devem também ser 
permitidos outros meios de prova 
adequados, como um processo técnico do 
fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 
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certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos. Por forma a não 
discriminar os proponentes que investem 
tempo e dinheiro em certificados e 
relatórios de ensaios, o encargo de obter a 
equivalência deve caber ao proponente 
que alega a equivalência.

Or. en

Alteração 185
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes devem permitir a 
abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve ser 
possível apresentar propostas que reflitam 
a diversidade das soluções técnicas, de 
modo a obter um nível suficiente de 
concorrência. Consequentemente, as 
especificações técnicas devem ser 
elaboradas de forma a evitar uma redução 
artificial da concorrência através de 
requisitos que favoreçam um operador 
económico específico ao refletirem as 
principais características dos produtos, 
serviços ou obras habitualmente 
disponibilizados por este. A elaboração das 
especificações técnicas em termos de 
exigências funcionais e de desempenho 
permite geralmente que este objetivo seja 
alcançado da melhor forma possível e 
favorece a inovação. Sempre que seja feita 
referência a uma norma europeia ou, na 
falta desta, a uma norma nacional, as 
entidades adjudicantes deverão ter em 
conta as propostas que se baseiam noutros
dispositivos equivalentes, que satisfazem 
os requisitos das entidades adjudicantes e 

(35) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, tem de ser 
possível apresentar propostas que reflitam 
a diversidade das normas, especificações e 
soluções técnicas no mercado, de modo a 
obter um nível suficiente de concorrência.
Consequentemente, as especificações 
técnicas devem ser elaboradas de forma a 
evitar uma redução artificial da 
concorrência através de requisitos que 
favoreçam um operador económico 
específico ao refletirem as principais 
características dos produtos, serviços ou 
obras habitualmente disponibilizados por 
este, ou que coloquem em desvantagem 
operadores económicos com base no 
modelo empresarial ou de 
desenvolvimento, incluindo no que 
concerne a normas e especificações 
aplicadas em determinada solução ou 
serviço. A elaboração das especificações 
técnicas em termos de exigências 
funcionais e de desempenho permite 
geralmente que este objetivo seja 
alcançado da melhor forma possível e 
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que são equivalentes em termos de 
segurança. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
proponentes que apresentem provas 
verificadas por terceiros; todavia, devem 
também ser permitidos outros meios de 
prova adequados, como um processo 
técnico do fabricante, se o operador 
económico em causa não tiver acesso aos 
referidos certificados ou relatórios de 
ensaios, ou qualquer possibilidade de os 
obter dentro dos prazos estabelecidos.

favorece a inovação. Sempre que seja feita 
referência a uma norma europeia ou, na 
falta desta, a uma norma nacional, as 
autoridades adjudicantes deverão ter em 
conta de forma idêntica as propostas que 
se baseiam em dispositivos equivalentes.
Para demonstrar a equivalência, pode ser 
exigido aos proponentes que apresentem 
provas verificadas por terceiros; todavia, 
devem também ser permitidos outros meios 
de prova adequados, como um processo 
técnico do fabricante, se o operador 
económico em causa não tiver acesso aos 
referidos certificados ou relatórios de 
ensaios, ou qualquer possibilidade de os 
obter dentro dos prazos estabelecidos. As 
entidades adjudicantes devem 
fundamentar qualquer decisão que 
determine a não existência de uma 
equivalência num determinado caso.

Or. en

Justificação

Os contratos públicos criam oportunidades importantes de mercado para os operadores em 
toda a Europa e, para melhor fomentar a inovação, a criação de emprego e o crescimento, 
têm de ser realizados de uma forma não discriminatória e tecnologicamente neutra.
Condições equitativas que permitam aos operadores económicos concorrer em pé de 
igualdade, independentemente do modelo de desenvolvimento ou empresarial ou da seleção 
de norma ou especificação, asseguram que o maior número possível de operadores possa 
participar em concursos públicos.

Alteração 186
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As entidades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos, 

(36) As entidades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos, 
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por exemplo o rótulo ecológico europeu, 
rótulos ecológicos (pluri)nacionais ou 
qualquer outro rótulo, desde que os 
respetivos requisitos, incluindo a 
embalagem, estejam associados ao objeto 
do contrato, nomeadamente no que respeita 
à descrição do produto e à sua 
apresentação. Além disso, é indispensável 
que estes requisitos sejam definidos e 
adotados com base em critérios 
objetivamente verificáveis, através de um 
processo em que as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais possam participar, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à 
disposição de todas as partes interessadas.

por exemplo o rótulo ecológico europeu, 
rótulos ecológicos (pluri)nacionais ou 
qualquer outro rótulo, desde que os 
respetivos requisitos, incluindo a 
embalagem, estejam associados ao objeto 
do contrato, nomeadamente no que respeita 
à descrição do produto e à sua 
apresentação, bem como ao processo de 
produção. Além disso, é indispensável que 
estes requisitos sejam definidos e adotados 
com base em critérios objetivamente 
verificáveis, através de um processo em 
que as partes interessadas, nomeadamente 
os organismos governamentais, os 
consumidores, os fabricantes, os 
distribuidores, os sindicatos e as 
organizações ambientais possam participar, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à 
disposição de todas as partes interessadas.

Or. en

Alteração 187
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) As entidades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos, 
por exemplo o rótulo ecológico europeu, 
rótulos ecológicos (pluri)nacionais ou 
qualquer outro rótulo, desde que os 
respetivos requisitos, incluindo a 
embalagem, estejam associados ao objeto 
do contrato, nomeadamente no que respeita 
à descrição do produto e à sua 
apresentação. Além disso, é indispensável 
que estes requisitos sejam definidos e 
adotados com base em critérios 
objetivamente verificáveis, através de um 

(36) As entidades adjudicantes que 
pretendam contratar obras, produtos ou 
serviços com características específicas do 
ponto de vista ambiental, social ou outro 
devem poder utilizar determinados rótulos
sociais e ambientais, por exemplo o rótulo 
ecológico europeu, rótulos ecológicos 
(pluri)nacionais ou qualquer outro rótulo, 
desde que os respetivos requisitos, 
incluindo a embalagem, estejam associados 
ao objeto do contrato, nomeadamente no 
que respeita à descrição do produto e à sua 
apresentação. Além disso, é indispensável 
que estes requisitos sejam definidos e 
adotados com base em critérios 
objetivamente verificáveis, através de um 
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processo em que as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os distribuidores e as 
organizações ambientais possam participar, 
e que o rótulo seja acessível e esteja à 
disposição de todas as partes interessadas.

processo em que as partes interessadas, 
nomeadamente os organismos 
governamentais, os consumidores, os 
fabricantes, os sindicatos, os distribuidores 
e as organizações ambientais possam 
participar, e que o rótulo seja acessível e 
esteja à disposição de todas as partes 
interessadas.

Or. en

Alteração 188
Alexander Alvaro, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) É necessário para todos os 
contratos públicos que as autoridades 
adjudicantes assegurem que os produtos, 
serviços e obras objeto do contrato 
cumprem os requisitos da legislação em 
matéria de proteção de dados. A fim de 
garantir e demonstrar a proteção dos 
direitos e liberdades das pessoas em causa 
relativamente ao tratamento de dados 
pessoais, os proponentes devem adotar 
políticas internas e aplicar medidas 
organizacionais e técnicas adequadas no 
momento da conceção do tratamento de 
dados pessoais (proteção de dados desde a 
conceção).

Or. en

Alteração 189
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

(38) A fim de promover a participação das 
pequenas e médias empresas (PME) no 
mercado dos contratos públicos, deve ficar 
explicitamente previsto que os contratos 
podem ser divididos em lotes, que podem 
ser homogéneos ou heterogéneos. Se os 
contratos forem divididos em lotes, as 
autoridades adjudicantes são autorizadas, 
por exemplo para preservar a 
concorrência ou garantir a segurança do 
abastecimento, a limitar o número de lotes 
a que um operador económico pode 
concorrer ou o número de lotes que 
podem ser adjudicados a um único 
proponente.

(38) Os contratos públicos devem ser 
adaptados às necessidades das PME.
Além disso, as autoridades adjudicantes 
devem utilizar o Código de Boas Práticas 
que fornece orientação sobre como podem 
aplicar o quadro relativo aos contratos 
públicos por forma a facilitar a 
participação de PME. A fim de incentivar
a participação das pequenas e médias 
empresas (PME) no mercado dos contratos 
públicos, as autoridades adjudicantes 
devem considerar, nomeadamente, a 
divisão dos contratos em lotes e assegurar 
transparência no acesso a informação 
sobre os motivos para o fazer ou escolher 
não fazê-lo. Os Estados-Membros devem 
introduzir medidas destinadas a promover 
o acesso das PME aos concursos públicos, 
nomeadamente através do fornecimento 
de informações e orientações sobre os 
processos de concursos e sobre as novas 
oportunidades oferecidas pelo quadro 
jurídico da UE modernizado, e a 
incentivar o intercâmbio das melhores 
práticas e a organização de ações de 
formação e eventos que envolvam 
entidades adjudicantes públicas e PME.

Or. en

Justificação

Embora haja uma necessidade evidente de promover o acesso das PME aos contratos 
públicos, uma quase obrigação total de as autoridades adjudicantes dividirem os contratos 
em lotes é a abordagem errada. Além disso, atribuir às autoridades adjudicantes a decisão de 
limitar o número de lotes atribuídos a cada fornecedor provavelmente funcionará contra 
PME inovadoras ou de qualquer outra forma competitivas e existe o risco de que se abuse 
dela para discriminar «outsiders». São preferíveis medidas não vinculativas.

Alteração 190
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou sido condenados 
por corrupção, fraudes lesivas dos 
interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O não-
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Atendendo a 
que as entidades adjudicantes que não 
sejam autoridades adjudicantes podem não 
ter acesso a provas irrefutáveis nesta 
matéria, é apropriado deixar a aplicação ou 
não dos critérios de exclusão referidos na 
Diretiva [2004/18/CE] ao critério das 
entidades adjudicantes. A obrigação de 
aplicar o disposto no artigo 55.º, n.ºs 1 e  2, 
da Diretiva [2004/18] deve, por 
conseguinte, ser limitada às entidades 
adjudicantes que sejam autoridades 
adjudicantes. Além disso, as entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação de obrigações ambientais ou 
sociais, incluindo as regras em matéria de 
acessibilidades para pessoas com 
deficiência ou outros tipos de faltas 
profissionais graves como, por exemplo, a 
violação das regras da concorrência ou dos 
direitos de propriedade intelectual.

(40) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou sido condenados 
por corrupção, fraudes lesivas dos 
interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O não-
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Atendendo a 
que as entidades adjudicantes que não 
sejam autoridades adjudicantes podem não 
ter acesso a provas irrefutáveis nesta 
matéria, é apropriado deixar a aplicação ou 
não dos critérios de exclusão referidos na 
Diretiva [2004/18/CE] ao critério das 
entidades adjudicantes. A obrigação de 
aplicar o disposto no artigo 55.º, n.ºs 1 e  2, 
da Diretiva [2004/18] deve, por 
conseguinte, ser limitada às entidades 
adjudicantes que sejam autoridades 
adjudicantes. Além disso, as entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violações de obrigações ambientais, 
laborais ou sociais, incluindo as regras em 
matéria de condições de trabalho,
convenções coletivas e acessibilidade para 
pessoas com deficiência ou outros tipos de 
faltas profissionais graves como, por 
exemplo, a violação das regras da 
concorrência ou dos direitos de 
propriedade intelectual.

Or. en

Justificação

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

Alteração 191
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou sido condenados 
por corrupção, fraudes lesivas dos 
interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O 
não-pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Atendendo a 
que as entidades adjudicantes que não 
sejam autoridades adjudicantes podem não 
ter acesso a provas irrefutáveis nesta 
matéria, é apropriado deixar a aplicação ou 
não dos critérios de exclusão referidos na 
Diretiva [2004/18/CE] ao critério das 
entidades adjudicantes. A obrigação de 
aplicar o disposto no artigo 55.º, n.ºs 1 e  2, 
da Diretiva [2004/18] deve, por 
conseguinte, ser limitada às entidades 
adjudicantes que sejam autoridades 
adjudicantes. Além disso, as entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação de obrigações ambientais ou 
sociais, incluindo as regras em matéria de 
acessibilidades para pessoas com 
deficiência ou outros tipos de faltas 
profissionais graves como, por exemplo, a 
violação das regras da concorrência ou dos 

(40) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou sido condenados 
por corrupção, fraudes lesivas dos 
interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O 
não-pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Atendendo a 
que as entidades adjudicantes que não 
sejam autoridades adjudicantes podem não 
ter acesso a provas irrefutáveis nesta 
matéria, é apropriado deixar a aplicação ou 
não dos critérios de exclusão referidos na 
Diretiva [2004/18/CE] ao critério das 
entidades adjudicantes. A obrigação de 
aplicar o disposto no artigo 55.º, n.ºs 1 e  2, 
da Diretiva [2004/18] deve, por 
conseguinte, ser limitada às entidades 
adjudicantes que sejam autoridades 
adjudicantes. Além disso, as entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação de obrigações ambientais, 
laborais ou sociais, incluindo as regras em 
matéria de condições de trabalho, 
acessibilidades para pessoas com 
deficiência ou outros tipos de faltas 
profissionais graves como, por exemplo, a 



AM\911613PT.doc 51/202 PE492.861v02-00

PT

direitos de propriedade intelectual. violação das regras da concorrência ou dos 
direitos de propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 192
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Sempre que a tal sejam obrigadas ou 
optem por satisfazer os critérios de 
exclusão acima mencionados, as entidades 
adjudicantes deverão aplicar a 
Diretiva [2004/18/CEE] no que respeita à 
possibilidade de os operadores económicos 
adotarem medidas de execução para 
remediar as consequências de eventuais 
infrações penais ou irregularidades e
efetivamente evitar novas ocorrências de 
comportamentos ilícitos.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

Alteração linguística.

Alteração 193
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
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transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, 
produtos e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, assegurando igualmente que as 
entidades podem solicitar obras, produtos e 
serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades, desde que estejam ligados 
ao objeto dos contratos.

Or. en

Justificação

O principal procedimento deve ser adjudicar à melhor relação qualidade/preço ou, por 
outras palavras, à proposta economicamente mais vantajosa. Não é necessário um segundo 
critério como os custos mais reduzidos, na medida em que na proposta economicamente mais 
vantajosa está incluído o critério do preço.

Alteração 194
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 



AM\911613PT.doc 53/202 PE492.861v02-00

PT

perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa», tendo em conta que, no 
segundo caso, podem definir normas de 
qualidade adequadas por via de 
especificações técnicas ou de condições de 
execução dos contratos.

Or. fr

Alteração 195
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa» ou, no caso de bens 
normalizados, «o preço mais baixo».

Or. en
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Alteração 196
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
decidam adjudicar o contrato ao 
proponente que apresentou a proposta 
economicamente mais vantajosa, deverão 
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço. A determinação 
desses critérios depende do objeto do 
contrato, na medida em que estes devem 
permitir avaliar o nível de desempenho de 
cada proposta em relação ao objeto do 
contrato, tal como definido nas 
especificações técnicas, bem como estimar 
a relação qualidade/preço de cada proposta.
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
adjudicam o contrato ao proponente que 
apresentou a proposta economicamente 
mais vantajosa, deverão definir os critérios 
de adjudicação que usarão para avaliar as 
propostas com vista a identificar a que 
apresenta a melhor relação 
qualidade/preço. A determinação desses 
critérios depende do objeto do contrato, na 
medida em que estes devem permitir 
avaliar o nível de desempenho de cada 
proposta em relação ao objeto do contrato, 
tal como definido nas especificações 
técnicas, bem como estimar a relação 
qualidade/preço de cada proposta. Os 
critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

Or. fr

Alteração 197
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 44

Texto da Comissão Alteração

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
decidam adjudicar o contrato ao 
proponente que apresentou a proposta 

(44) As entidades adjudicantes deverão 
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
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economicamente mais vantajosa, deverão 
definir os critérios de adjudicação que 
usarão para avaliar as propostas com vista 
a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço. A determinação 
desses critérios depende do objeto do 
contrato, na medida em que estes devem 
permitir avaliar o nível de desempenho de 
cada proposta em relação ao objeto do 
contrato, tal como definido nas 
especificações técnicas, bem como estimar 
a relação qualidade/preço de cada proposta.
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

a identificar a que apresenta a melhor 
relação qualidade/preço. A determinação 
desses critérios depende do objeto do 
contrato, na medida em que estes devem 
permitir avaliar o nível de desempenho de 
cada proposta em relação ao objeto do 
contrato, tal como definido nas 
especificações técnicas, bem como estimar 
a relação qualidade/preço de cada proposta.
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e leal e ser acompanhados de 
requisitos que permitam uma verificação 
eficaz da informação fornecida pelos 
proponentes.

Or. en

Alteração 198
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa utilizando 
uma abordagem assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, desde que a 
metodologia utilizada seja definida de 
forma objetiva e não discriminatória e 
permita o acesso de todos os interessados.
Este conceito inclui todos os custos ao 
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os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

longo do ciclo de vida das obras, produtos 
ou serviços, tanto internos (como os que 
dizem respeito ao desenvolvimento, à 
produção, à utilização, à manutenção e à 
eliminação no fim de vida), como externos, 
desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços.

Or. en

Justificação

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

Alteração 199
Frank Engel

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 
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assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito à 
investigação, ao desenvolvimento, à 
produção, à utilização, à manutenção e à 
eliminação no fim de vida), como externos, 
desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

Or. en

Alteração 200
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 
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discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à utilização, à 
manutenção e à eliminação no fim de 
vida), como externos, desde que os 
mesmos possam ser quantificados 
monetariamente e controlados. Deverão ser 
desenvolvidas metodologias comuns a 
nível da União para o cálculo dos custos ao 
longo do ciclo de vida de categorias 
específicas de produtos ou serviços,
adotadas em estreita consulta com as 
partes interessadas, nomeadamente a 
indústria, e, sempre que seja desenvolvida 
uma metodologia desse tipo, a sua 
utilização deverá ser tornada obrigatória.

Or. en

Alteração 201
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e o preço 
mais baixo utilizando uma abordagem 
assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, desde que a metodologia utilizada 
seja definida de forma objetiva e não 
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às autoridades
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as autoridades
adjudicantes podem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa utilizando 
uma abordagem assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, desde que a 
metodologia utilizada seja definida de 
forma objetiva e não discriminatória e 
permita o acesso de todos os interessados.
Este conceito inclui todos os custos 
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os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do 
ciclo de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

internos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços (como os que 
dizem respeito à utilização, à manutenção
e à eliminação no fim de vida).

Or. en

Justificação

Os custos ao longo do ciclo de vida devem ser uma das opções para determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa e não uma alternativa a esta. A alternativa à proposta 
economicamente mais vantajosa deve ser o preço mais baixo, mas apenas para produtos 
normalizados.

Alteração 202
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 47-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(47-A) Tendo em conta a recente 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, as autoridades 
adjudicantes podem escolher um critério 
de adjudicação que remete para o facto de 
o produto em causa ter origem no 
comércio justo, incluindo o requisito de se 
pagar aos produtores um preço mínimo e 
mais elevado.

Or. en
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Alteração 203
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 
incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal 
no seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas, nas cláusulas de execução dos 
contratos e nos critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes podem
incluir nos critérios de adjudicação 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características podem, entre 
outros fatores, respeitar à proteção da 
saúde do pessoal envolvido no processo de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado para 
executar o contrato, incluindo a questão 
das acessibilidades para pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo o 
caso, estar relacionado com o objeto do 
contrato. Os eventuais critérios desse tipo 
devem ser aplicados em conformidade com 
a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço32 e de forma a não discriminar, 
direta ou indiretamente, os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
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operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. As 
autoridades adjudicantes podem incluir 
considerações sociais (nomeadamente, 
convenções fundamentais da OIT) nas 
especificações técnicas, quando tal for 
relevante e estiver relacionado com o 
objeto do contrato.

Or. en

Justificação

As considerações sociais não são suficientemente abrangidas pela proposta da Comissão. A 
sua aplicação deve ser permitida em todas as fases do processo de adjudicação, desde que 
estejam relacionadas com o objeto do contrato.

Alteração 204
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa, assim como, entre outras, 
características que podem ter como 
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envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 
incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

objetivo proteger a saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou o 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou da integração 
de membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade por 
parte das pessoas com deficiência. Essas 
características apenas podem respeitar à 
proteção da saúde do pessoal envolvido no 
processo de produção ou ao favorecimento 
da integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado para 
executar o contrato, incluindo a questão 
das acessibilidades para pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo o 
caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma a não discriminar, 
direta ou indiretamente, os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante.

Or. es

Alteração 205
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
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entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados
com o objeto do contrato. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação que determinam a 
proposta economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde do 
pessoal envolvido no processo de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado 
para executar o contrato, incluindo a 
questão das acessibilidades para pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo 
o caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar a monetarização 
do ciclo de vida da obra, serviço ou 
fornecimento e em conformidade com a 
sustentabilidade social e ambiental, desde 
que essas características estejam 
relacionadas com o objeto do contrato. As 
especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação devem ser interpretados no 
sentido lato. As autoridades adjudicantes 
podem igualmente utilizar as 
especificações técnicas ou critérios de 
adjudicação para minimizar os efeitos 
sociais ou ambientais negativos ou para 
maximizar os efeitos sociais ou 
ambientais positivos. Como parte dos 
critérios de adjudicação, as autoridades 
adjudicantes devem poder considerar a 
existência de uma abordagem de ciclo de 
vida integrado procurando minimizar os 
custos e maximizar a eficiência na 
utilização dos recursos e que devem ser 
aplicados no âmbito da realização de 
obras, de serviços ou de fornecimentos de 
forma a não discriminar, direta ou 
indiretamente, os operadores económicos 
de outros Estados-Membros ou de países 
terceiros que sejam partes no Acordo sobre 
Contratos Públicos da OMC ou de outros 
países terceiros com os quais a União 
tenha celebrado um Acordo de Comércio 
Livre. As autoridades adjudicantes devem 
poder igualmente utilizar como 
especificações técnicas e critérios de 
adjudicação a organização, as 
qualificações e a experiência do pessoal 
afetado à execução do contrato em 
questão, pois estas características podem 
afetar a qualidade e a sustentabilidade 
social da realização do contrato e, 
consequentemente, a identificação da 
proposta que oferece a melhor relação 
qualidade/preço. As autoridades 
adjudicantes devem incluir estas 
considerações nos critérios de 
adjudicação da proposta economicamente 
mais vantajosa.
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Or. en

Justificação

A alteração ao artigo 2.º, n.º 1, ponto 22, apresenta o termo «ciclo de vida» como parte 
integrante de uma obra, produto ou serviço em resultado de escolhas feitas durante as etapas 
que não a de «utilização» do ciclo de vida, desde que não haja qualquer quebra da relação 
com o objeto do contrato e, portanto, desde que se aplique desde o momento da aquisição.
Pretende-se que estas considerações sejam incluídas no que constitui a proposta 
economicamente mais vantajosa. Este considerando alterado faz referência a essa 
disposição.

Alteração 206
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação que determinam a 
proposta economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 

(47) A fim de integrar melhor as 
considerações sociais nos contratos 
públicos, os adquirentes devem ter a 
possibilidade de incluir nos critérios de 
adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 
incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
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incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

Or. en

Alteração 207
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa
características relacionadas com as 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar características do 
ciclo de vida, tais como um processo de 
produção específico, incluindo, por 
exemplo, aspetos sociais e ambientais, um 
determinado modo de prestação de 
serviços, requisitos funcionais ou de 
desempenho que visem uma minimização 
ou maximização dos impactos sociais ou 
ambientais, ou um processo específico 
para qualquer outra etapa do ciclo de vida 
de um produto ou serviço, desde que 
estejam relacionados com o objeto do 
contrato público. A associação ao objeto 
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condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 
incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

do contrato deve ser interpretada de uma 
forma geral. Por conseguinte, a fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nas 
especificações técnicas e nos critérios de 
adjudicação características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características podem 
respeitar, por exemplo, à proteção da saúde 
do pessoal envolvido no processo de 
produção, ao equilíbrio dos géneros (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), ao acesso à formação 
profissional, ao envolvimento e consulta 
dos utilizadores, à acessibilidade, aos 
direitos humanos, ao comércio ético, ou 
ao favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou da integração 
de membros de grupos vulneráveis (tais 
como desempregados de longa duração, 
os Roma, os migrantes ou os 
trabalhadores mais jovens e mais velhos) 
entre o pessoal destacado para executar o 
contrato, incluindo a questão das 
acessibilidades para pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo o 
caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço22 e de forma a não discriminar, 
direta ou indiretamente, os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos 
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de obras, as autoridades adjudicantes 
devem também poder utilizar como 
especificações técnicas ou critérios de 
adjudicação a organização, as 
qualificações e a experiência do pessoal 
afetado à execução do contrato em 
questão, pois estas características podem 
afetar a qualidade e a sustentabilidade da 
realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta. As autoridades adjudicantes 
podem igualmente integrar nas 
especificações técnicas e nos critérios de 
adjudicação considerações sociais 
relativas a custos sociais externos, 
diretamente associados ao ciclo de vida, 
tais como o impacto de uma determinada 
produção no ambiente circundante e nas 
comunidades vizinhas. As autoridades 
adjudicantes devem definir nas 
especificações técnicas obrigações 
relativas às condições sociais e laborais, à 
saúde e segurança no trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XIV e aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados. Estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 208
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 47
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Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde do pessoal 
envolvido no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social das 
pessoas com deficiência ou de membros de 
grupos vulneráveis entre o pessoal 
destacado para executar o contrato, 
incluindo a questão das acessibilidades 
para pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
deve, em todo o caso, continuar a estar 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma a 
não discriminar, direta ou indiretamente, os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no acordo ou em Acordos 
de Comércio Livre em que a União seja 
parte contratante.

(47) Além disso, nas especificações
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características podem 
respeitar às condições de trabalho ao 
longo da cadeia de abastecimento de 
acordo com o previsto nas leis e regras 
laborais nacionais dos países onde 
decorrem os processos de produção e em 
convenções internacionais conforme 
elencado no anexo XIV, consoante o que 
for mais favorável para os trabalhadores.
De entre essas disposições podem citar-se:
as definidas pelas oito convenções 
fundamentais da OIT (liberdade de 
associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
de profissão, trabalho infantil); segurança 
e higiene no local de trabalho; horário de 
trabalho; salários; e encargos com a 
segurança social. Essas características 
podem também respeitar ao favorecimento 
da integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado para 
executar o contrato, incluindo a questão 
das acessibilidades para pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
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adjudicação dessa natureza deve, em todo o 
caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências
imediatas para as condições de trabalho do 
pessoal. Os eventuais critérios desse tipo 
devem ser aplicados em conformidade com 
a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço32 e de forma a não discriminar, 
direta ou indiretamente, os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante.

Or. en

Justificação

Poderá ser útil apresentar as condições de trabalho como especificações técnicas e critérios 
de adjudicação e não apenas relacionadas com a «proteção da saúde»; devem referir-se 
igualmente a outras condições de trabalho que são componentes essenciais do conceito de 
«trabalho digno» definido pela OIT.

Alteração 209
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 47

Texto da Comissão Alteração

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um processo de 
produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
processo específico para qualquer outra 
etapa do ciclo de vida de um produto ou 
serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas, as autoridades adjudicantes 
devem ser autorizadas a mencionar um 
processo de produção específico, um 
determinado modo de prestação de serviços 
ou um processo específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto do contrato público e sejam 
proporcionais ao valor e aos objetivos do 
contrato.
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devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação que determinam 
a proposta economicamente mais 
vantajosa características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde do 
pessoal envolvido no processo de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado 
para executar o contrato, incluindo a 
questão das acessibilidades para pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo 
o caso, continuar a estar limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de 
dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço32 e de forma 
a não discriminar, direta ou 
indiretamente, os operadores económicos 
de outros Estados-Membros ou de países 
terceiros que sejam partes no acordo ou 
em Acordos de Comércio Livre em que a 
União seja parte contratante.

Or. en

Justificação

A referência ao «processo de produção» ou a «qualquer etapa do seu ciclo de vida» nas 
especificações técnicas e nos critérios de adjudicação é demasiado vaga e aumenta o poder 
discricionário das autoridades adjudicantes à custa da transparência e da concorrência 
efetiva. O princípio da garantia da relação com o objeto do contrato poderia ser facilmente 
quebrado.
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Alteração 210
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as entidades adjudicantes devem 
ser obrigadas a pedir esclarecimentos sobre 
o preço cobrado caso uma proposta 
apresente preços significativamente mais 
baixos que os dos outros proponentes. Se o 
proponente não conseguir dar uma 
explicação válida, a entidade adjudicante 
poderá excluir a proposta. Essa exclusão 
deverá ser obrigatória nos casos em que a 
entidade adjudicante tiver determinado que 
o preço anormalmente baixo resulta do 
incumprimento de legislação obrigatória
da União nos domínios social, laboral ou 
ambiental ou de disposições internacionais 
de direito do trabalho.

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

Or. de
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Alteração 211
Evelyne Gebhardt, Birgit Sippel

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional no local de 
trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se as obrigações 
— aplicáveis durante a execução do 
contrato — de recrutamento de 
desempregados de longa duração ou de 
realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido transpostas para o direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas com deficiência 
superior ao exigido pela legislação 
nacional.

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio de pré-informação utilizado 
como meio de abertura do concurso ou da
documentação relativa ao concurso.
Podem, nomeadamente, ter por objetivo 
promover a formação profissional no local 
de trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, entre outras,
as obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
realização de ações de formação para os 
desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido transportadas para o 
direito nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas com deficiência 
superior ao exigido pela legislação 
nacional. No que respeita às obrigações 
relativas às condições sociais e laborais, à 
saúde e segurança no trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, constantes 
do anexo XIV e aplicáveis ao local onde o 
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trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados, as autoridades adjudicantes 
devem estabelecer nas cláusulas de 
execução dos contratos disposições que 
garantam um nível apropriado de 
proteção.

Or. de

Alteração 212
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional no local de 
trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se as obrigações 
— aplicáveis durante a execução do 
contrato — de recrutamento de 
desempregados de longa duração ou de 
realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo 
quando não tenham sido transpostas para 
o direito nacional, ou de recrutamento de 
um número de pessoas com deficiência 
superior ao exigido pela legislação 
nacional.

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional no local de 
trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se as obrigações 
— aplicáveis durante a execução do 
contrato — de recrutamento de 
desempregados de longa duração ou de 
realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das 
condições de trabalho ao longo da cadeia 
de abastecimento, de acordo com o 
previsto nas leis e regulamentos laborais 
nacionais dos países onde decorrem os 
processos de produção e em convenções 
internacionais conforme elencado no 
anexo XIV, consoante o que for mais 
favorável para os trabalhadores. De entre 
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essas disposições podem citar-se: as 
definidas pelas oito convenções
fundamentais da OIT (liberdade de 
associação e de negociação coletiva, 
trabalho forçado e obrigatório, 
discriminação em matéria de emprego e 
de profissão, trabalho infantil); segurança 
e higiene no local de trabalho; horário de 
trabalho; salários e encargos com a 
segurança social.

Or. en

Alteração 213
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional no local de 
trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se as obrigações 
— aplicáveis durante a execução do 
contrato — de recrutamento de 
desempregados de longa duração ou de
realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens, de 
cumprimento, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo 
quando não tenham sido transpostas para 
o direito nacional, ou de recrutamento de 

(50) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
ligadas ao objeto do contrato e constarem 
do anúncio utilizado como meio de 
abertura de concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo promover 
a formação profissional ou vocacional no 
local de trabalho. A título de exemplo, 
poderão citar-se as obrigações —
aplicáveis durante a execução do contrato 
— de realização de ações de formação para 
desempregados ou para jovens.
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um número de pessoas com deficiência 
superior ao exigido pela legislação 
nacional.

Or. en

Justificação

O texto suprimido corria o risco de enfraquecer a relação com o objeto do contrato.

Alteração 214
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 50-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(50-A) Para assegurar o funcionamento 
correto dos contratos públicos torna-se 
necessário que o instrumento de 
subcontratação se encontre devidamente 
regulado. A entidade adjudicante deverá 
ser informada, nas propostas 
apresentadas, das eventuais partes do 
contrato que um determinado proponente 
pretende subcontratar, bem como dos 
agentes subcontratados propostos. Todas 
as alterações na cadeia de subcontratação 
durante o período de vigência do contrato 
devem garantir condições de eficiência 
equivalentes às da proposta apresentada e 
devem ser acordadas com a entidade 
adjudicante. Sempre que a natureza do 
contrato o permitir, a entidade 
adjudicante deve pagar diretamente aos 
subcontratantes. Torna-se portanto 
necessário estabelecer um sistema de 
«joint and several liability» na cadeia de 
subcontratação e limitar essa cadeia ao 
máximo a três subcontratos verticais 
consecutivos.

Or. it
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Alteração 215
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 
União, relativas às condições laborais e à 
segurança no trabalho aplicam-se durante a 
execução de um contrato, desde que as 
disposições nelas contidas e a respetiva 
aplicação sejam conformes com o direito 
da União. Em situações transfronteiras, em 
que os trabalhadores de um 
Estado-Membro prestam serviços noutro 
Estado-Membro para a execução de um 
contrato, a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, 
de 16 de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços, enuncia as 
condições mínimas que devem ser 
respeitadas no país de acolhimento 
relativamente aos trabalhadores 
destacados. Quando a legislação nacional 
contiver disposições nesse sentido, o 
incumprimento dessas obrigações poderá 
ser considerado como falta grave por parte 
do operador económico em causa, passível 
de acarretar a exclusão desse operador dos 
procedimentos de adjudicação de um 
contrato público.

(51) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 
União, relativas às condições laborais, de 
integração no mercado de trabalho das 
pessoas com deficiência e à segurança no 
trabalho, aplicam-se durante a execução de 
um contrato, desde que as disposições 
nelas contidas e a respetiva aplicação 
sejam conformes com o direito da União.
Em situações transfronteiras, em que os 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços noutro Estado-Membro 
para a execução de um contrato, a Diretiva 
96/71/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de dezembro de 1996, 
relativa ao destacamento de trabalhadores 
no âmbito de uma prestação de serviços, 
enuncia as condições mínimas que devem 
ser respeitadas no país de acolhimento 
relativamente aos trabalhadores 
destacados. Quando a legislação nacional 
contiver disposições nesse sentido, o 
incumprimento dessas obrigações poderá 
ser considerado como falta grave por parte 
do operador económico em causa, passível 
de acarretar a exclusão desse operador dos 
procedimentos de adjudicação de um 
contrato público.

Or. es

Alteração 216
Sergio Gaetano Cofferati, Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 56-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(56-A) As entidades adjudicantes devem 
respeitar o prazo de pagamento conforme 
estabelecido na Diretiva 2011/7/UE.

Or. en

Alteração 217
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

(57) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria 
de contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que gera custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central 
nacional para tratar das questões relativas 
aos contratos públicos, mas as funções 
que lhes são confiadas variam 
consideravelmente de um Estado-Membro 
para o outro. A existência de mecanismos 
de acompanhamento e de controlo mais 
claros, mais coerentes e com maior 
autoridade aumentaria o conhecimento 
sobre o funcionamento das regras em 
matéria de contratação pública e a 
segurança jurídica para as empresas e as 
entidades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos de deteção e de resolução 
rápida de problemas, nomeadamente no 
que respeita aos projetos cofinanciados 
pela União, bem como de identificação de 
deficiências estruturais. É 

Suprimido
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particularmente necessário coordenar 
estes mecanismos para assegurar a 
aplicação, o controlo e o 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

Or. en

Justificação

Estes artigos criam encargos administrativos desnecessários. Cabe aos Estados-Membros 
organizar a sua administração interna. Estes podem decidir criar um organismo de 
fiscalização (artigo 84.º) sem necessidade de regulamentação europeia. O artigo 84.º é 
contrário ao princípio da subsidiariedade.

Alteração 218
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

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

(57) A avaliação demonstrou que ainda 
existe uma margem considerável para 
melhoria na aplicação das regras da 
União em matéria de contratação pública.
Tendo em vista uma aplicação mais 
eficiente e consistente das regras é, por 
um lado, essencial conseguir uma boa 
panorâmica geral dos problemas
estruturais e dos padrões gerais das 
políticas nacionais de contratos públicos, a 
fim de solucionar possíveis problemas de 
uma forma mais direcionada. Esta 
panorâmica geral deve ser obtida através 
de um acompanhamento adequado, cujos 
resultados devem ser publicados com 
regularidade, por forma a permitir um 
debate informado sobre possíveis 
melhorias das regras e práticas em matéria 
de contratação pública. Por outro lado, 
uma melhor orientação e apoio às 
autoridades adjudicantes e aos operadores 
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entidades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos de deteção e de resolução 
rápida de problemas, nomeadamente no 
que respeita aos projetos cofinanciados 
pela União, bem como de identificação de 
deficiências estruturais. É 
particularmente necessário coordenar 
estes mecanismos para assegurar a 
aplicação, o controlo e o 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

económicos podem contribuir igualmente 
para melhorar a eficiência dos contratos 
públicos, através de um melhor 
conhecimento, maior segurança jurídica e 
profissionalização das práticas de 
contratação pública; esta orientação deve 
ser disponibilizada às autoridades 
adjudicantes e aos operadores económicos 
sempre que se afigurar necessário, para 
assegurar a correta aplicação das regras.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 219
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 57

Texto da Comissão Alteração

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

(57) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes destas diretivas, o 
que gera custos elevados e grande 
incerteza. Por conseguinte, os 
Estados-Membros devem fazer esforços de 
acompanhamento e, em caso de surgirem 
incertezas, não devem hesitar em solicitar 
clarificações à Comissão. Além disso, a 
Comissão Europeia deve efetuar um 
relatório anual sobre a necessidade de 
clarificações relativamente a nova 
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claros, mais coerentes e com maior 
autoridade aumentaria o conhecimento 
sobre o funcionamento das regras em 
matéria de contratação pública e a 
segurança jurídica para as empresas e as 
entidades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos de deteção e de resolução 
rápida de problemas, nomeadamente no 
que respeita aos projetos cofinanciados 
pela União, bem como de identificação de 
deficiências estruturais. É 
particularmente necessário coordenar 
estes mecanismos para assegurar a 
aplicação, o controlo e o 
acompanhamento coerentes da política de 
contratos públicos, bem como uma 
avaliação sistemática dos resultados dessa 
política em toda a União.

jurisprudência do Tribunal de Justiça 
Europeu e a queixas ouvidas com 
frequência em relação à aplicação da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 220
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetam a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas sobre o desenrolar da política 
adotada e as fragilidades potenciais da 
legislação e das práticas nacionais, bem 
como contribuir para a rápida 

Suprimido
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identificação de soluções. Para efeitos de 
um combate eficiente à corrupção e à 
fraude, esse organismo central e o público 
em geral deverão também ter a 
possibilidade de inspecionar os textos dos 
contratos celebrados. Os contratos de 
valor elevado deverão, por conseguinte, 
ser transmitidos ao organismo de 
fiscalização, bem como autorizado o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que tal não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Alteração 221
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetam a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas sobre o desenrolar da política 
adotada e as fragilidades potenciais da 
legislação e das práticas nacionais, bem 
como contribuir para a rápida 
identificação de soluções. Para efeitos de 
um combate eficiente à corrupção e à 
fraude, esse organismo central e o público 
em geral deverão também ter a 
possibilidade de inspecionar os textos dos 
contratos celebrados. Os contratos de 
valor elevado deverão, por conseguinte, 

Suprimido
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ser transmitidos ao organismo de 
fiscalização, bem como autorizado o 
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que tal não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 222
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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interessadas, na medida em que tal não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Or. en

Alteração 223
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Considerando 58

Texto da Comissão Alteração

(58) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve 
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetam a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas sobre o desenrolar da política 
adotada e as fragilidades potenciais da 
legislação e das práticas nacionais, bem 
como contribuir para a rápida 
identificação de soluções. Para efeitos de 
um combate eficiente à corrupção e à 
fraude, esse organismo central e o público 
em geral deverão também ter a 
possibilidade de inspecionar os textos dos 
contratos celebrados. Os contratos de 
valor elevado deverão, por conseguinte, 
ser transmitidos ao organismo de 
fiscalização, bem como autorizado o
acesso aos mesmos pelas pessoas 
interessadas, na medida em que tal não 
ponha em causa interesses legítimos 
públicos ou privados.

Suprimido

Or. en
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Alteração 224
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 59

Texto da Comissão Alteração

(59) Nem todas as entidades adjudicantes 
disporão a nível interno dos 
conhecimentos necessários para gerir 
contratos económica ou tecnicamente 
complexos. Neste contexto, um apoio 
profissional adequado seria um 
complemento eficaz das atividades de 
acompanhamento e de controlo. Por um 
lado, é possível alcançar este objetivo 
através de instrumentos de partilha de 
conhecimentos (centros de conhecimento) 
que disponibilizem assistência técnica às 
autoridades adjudicantes, por outro, as 
empresas, nomeadamente as PME, 
beneficiariam dessa assistência 
administrativa, sobretudo quando 
participam em processos de contratação 
de natureza transfronteiras.

(59) Devem ser conferidas competências a 
todas as partes interessadas para dar 
conhecimento de violações da presente 
diretiva a uma autoridade ou tribunal 
competente. Os Estados-Membros devem 
poder disponibilizar uma forma de 
recurso às autoridades de 
acompanhamento, organismos de 
fiscalização setoriais, autoridades 
municipais, regionais ou nacionais para a 
concorrência ou auditoria, provedores de 
justiça e, caso existam, autoridades 
nacionais de fiscalização.

Or. en

Justificação

Simplificação.

Alteração 225
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 60

Texto da Comissão Alteração

(60) Existem já estruturas ou mecanismos 
de acompanhamento, fiscalização e apoio 
a nível nacional que podem, 
naturalmente, ser utilizados para 
assegurar o acompanhamento, a 

(60) A rastreabilidade e transparência das 
tomadas de decisão nos procedimentos de 
adjudicação de contratos são essenciais 
para assegurar procedimentos sólidos, 
incluindo um combate eficaz à corrupção 
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execução e o controlo dos contratos 
públicos e prestar o apoio necessário às 
entidades adjudicantes e aos operadores 
económicos.

e fraude. As autoridades adjudicantes 
devem manter cópias dos contratos 
celebrados de valor elevado, a fim de 
facultarem o acesso a esses documentos a 
partes interessadas, em conformidade com 
as regras aplicáveis de acesso a 
documentação. Além disso, os elementos 
essenciais e as decisões de procedimentos 
de adjudicação de contratos individuais 
devem ser documentados num relatório 
sobre a adjudicação de contratos. A fim 
de limitar os encargos administrativos, o 
relatório sobre a adjudicação de contratos 
deve remeter para informação já contida 
nos anúncios de adjudicação pertinentes.
Os sistemas eletrónicos de publicação 
destes anúncios, geridos pela Comissão, 
devem ser igualmente aperfeiçoados com 
vista a facilitar a introdução de dados, ao 
mesmo tempo que facilitam a extração de 
relatórios e a troca de dados entre 
sistemas.

Or. en

Justificação

Segue a abordagem do Conselho no capítulo relativo à governação.

Alteração 226
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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designada por cada Estado-Membro 
deverá funcionar como ponto de contacto 
preferencial com os serviços da Comissão 
para efeitos de recolha de dados, 
intercâmbio de informações e 
acompanhamento da aplicação da
legislação da União em matéria de 
contratos públicos.

Or. en

Justificação

Propostas alternativas de governação.

Alteração 227
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Estes artigos criam encargos administrativos desnecessários. Cabe aos Estados-Membros 
organizar a sua administração interna. Estes podem decidir criar um organismo de 
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fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O artigo 84.º é contrário ao 
princípio da subsidiariedade.

Alteração 228
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 61

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 229
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 62

Texto da Comissão Alteração

(62) Tendo em vista a adaptação aos 
rápidos progressos técnicos, económicos e 
regulamentares, a Comissão deve estar 
habilitada a adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que 

(62) Tendo em vista a adaptação aos 
rápidos progressos técnicos, económicos e 
regulamentares, a Comissão deve estar 
habilitada a adotar atos em conformidade 
com o artigo 290.º do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia no que 
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diz respeito a alguns elementos não 
essenciais da presente diretiva. Com efeito, 
dada a necessidade de cumprir acordos 
internacionais, devem ser conferidas à 
Comissão competências para modificar as 
regras técnicas dos métodos de cálculo 
relativos aos limiares, bem como para rever 
periodicamente os próprios limiares; as 
referências à nomenclatura CPV podem 
sofrer alterações regulamentares a nível da 
UE e será necessário refletir essas 
alterações no texto da presente diretiva; as 
modalidades e características técnicas dos 
dispositivos de receção eletrónica deverão 
acompanhar a evolução tecnológica e as 
necessidades administrativas; é igualmente 
necessário conferir competências à 
Comissão para tornar obrigatórias as 
normas técnicas em matéria de 
comunicação eletrónica, a fim de assegurar 
a interoperabilidade técnica dos formatos, 
processos e mensagens referentes aos 
contratos públicos adjudicados com 
recurso a meios eletrónicos de 
comunicação, tendo em conta a evolução 
tecnológica e as necessidades 
administrativas; devem igualmente ser 
conferidas à Comissão competências para 
adaptar o teor obrigatório das 
informações a incluir nos anúncios, de 
modo a refletir as necessidades 
administrativas e as alterações na 
regulamentação tanto a nível nacional 
como da UE. A lista dos atos legislativos 
da União que estabelecem metodologias 
comuns para calcular os custos ao longo do 
ciclo de vida referidos no artigo 77.º, n.º 3, 
e a lista das convenções internacionais no 
domínio social e ambiental referidas nos 
artigos 70.º e 79.º, assim como a lista da 
legislação da União referida no artigo 27.º, 
n.º 3, cuja execução cria uma presunção de 
livre acesso a um dado mercado, bem 
como o anexo II, referido no artigo 4.º, 
n.º 4, que estabelece a lista dos atos 
legislativos a ter em conta na avaliação da 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos, deverão ser rapidamente 

diz respeito a alguns elementos não 
essenciais da presente diretiva. Com efeito, 
dada a necessidade de cumprir acordos 
internacionais, devem ser conferidas à 
Comissão competências para modificar as 
regras técnicas dos métodos de cálculo 
relativos aos limiares, bem como para rever 
periodicamente os próprios limiares; as 
referências à nomenclatura CPV podem 
sofrer alterações regulamentares a nível da 
UE e será necessário refletir essas 
alterações no texto da presente diretiva; as 
modalidades e características técnicas dos 
dispositivos de receção eletrónica deverão 
acompanhar a evolução tecnológica e as 
necessidades administrativas; é igualmente 
necessário conferir competências à 
Comissão para tornar obrigatórias as 
normas técnicas em matéria de 
comunicação eletrónica, a fim de assegurar 
a interoperabilidade técnica dos formatos, 
processos e mensagens referentes aos 
contratos públicos adjudicados com 
recurso a meios eletrónicos de 
comunicação, tendo em conta a evolução 
tecnológica e as necessidades 
administrativas. A lista dos atos 
legislativos da União que estabelecem 
metodologias comuns para calcular os 
custos ao longo do ciclo de vida referidos 
no artigo 77.º, n.º 3, e a lista das 
convenções internacionais no domínio 
social e ambiental referidas nos artigos 70.º 
e 79.º, assim como a lista da legislação da 
União referida no artigo 27.º, n.º 3, cuja 
execução cria uma presunção de livre 
acesso a um dado mercado, bem como o 
anexo II, referido no artigo 4.º, n.º 4, que 
estabelece a lista dos atos legislativos a ter 
em conta na avaliação da existência de 
direitos especiais ou exclusivos, deverão 
ser rapidamente adaptadas, de modo a 
incorporar as medidas tomadas num plano 
setorial. Para satisfazer esta necessidade, a 
Comissão deve estar habilitada a atualizar 
essas listas.
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adaptadas, de modo a incorporar as 
medidas tomadas num plano setorial. Para 
satisfazer esta necessidade, a Comissão 
deve estar habilitada a atualizar essas listas.

Or. en

Alteração 230
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

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

(63) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas a 
todas as partes interessadas, inclusive a 
organizações de PME, ambientalistas e de 
consumidores, bem como a sindicatos. No 
contexto da preparação e da elaboração dos 
atos delegados, a Comissão deverá 
assegurar uma transmissão simultânea, 
atempada e adequada dos documentos 
relevantes ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho.

Or. en

Alteração 231
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 64

Texto da Comissão Alteração

(64) Para garantir condições uniformes de 
aplicação da presente diretiva, assim como 
do procedimento de transmissão e 
publicação dos dados referidos no 
anexo IX e dos procedimentos de 
elaboração e de transmissão de anúncios, 
os formulários-tipo para publicação de 

(64) Para garantir condições uniformes de 
aplicação da presente diretiva, assim como 
do procedimento de transmissão e 
publicação dos dados referidos no 
anexo IX e dos procedimentos de 
elaboração e de transmissão de anúncios, 
os formulários-tipo para publicação de 
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anúncios, bem como as normas processuais 
e de transmissão de mensagens e o modelo 
comum a ser usado pelos organismos de 
fiscalização para elaborar o relatório de 
execução e estatístico, devem ser 
conferidas competências de execução à 
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos Estados 
Membros do exercício das competências de 
execução pela Comissão35. O procedimento 
consultivo deverá ser utilizado para adotar 
atos de execução que não tenham 
quaisquer impactos, quer do ponto de vista 
financeiro, quer na natureza e no âmbito 
das obrigações decorrentes da presente 
diretiva. Pelo contrário, estes atos 
caracterizam-se pela sua finalidade 
meramente administrativa e por servirem 
para facilitar a aplicação das regras 
definidas pela presente diretiva. Além 
disso, é conveniente as decisões para 
determinar se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de livre acesso serem adotadas 
de modo a garantir condições de aplicação 
uniforme dessa disposição. Por 
conseguinte, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão 
também no que respeita às disposições 
pormenorizadas de aplicação do 
procedimento previsto no artigo 28.º para 
determinar a aplicabilidade do artigo 27.º e 
dessas mesmas decisões. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.
Para adoção desses atos de execução, 
deverá recorrer-se ao procedimento 

anúncios, bem como as normas processuais 
e de transmissão de mensagens, devem ser 
conferidas competências de execução à
Comissão. Essas competências devem ser 
exercidas em conformidade com o 
Regulamento (UE) n.º 182/2011 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela 
Comissão35. O procedimento consultivo 
deverá ser utilizado para adotar atos de 
execução que não tenham quaisquer 
impactos, quer do ponto de vista 
financeiro, quer na natureza e no âmbito 
das obrigações decorrentes da presente 
diretiva. Pelo contrário, estes atos 
caracterizam-se pela sua finalidade 
meramente administrativa e por servirem 
para facilitar a aplicação das regras 
definidas pela presente diretiva. Além 
disso, é conveniente as decisões para 
determinar se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de livre acesso serem adotadas 
de modo a garantir condições de aplicação 
uniforme dessa disposição. Por 
conseguinte, devem ser conferidas 
competências de execução à Comissão 
também no que respeita às disposições 
pormenorizadas de aplicação do 
procedimento previsto no artigo 28.º para 
determinar a aplicabilidade do artigo 27.º e 
dessas mesmas decisões. Essas 
competências devem ser exercidas nos 
termos do Regulamento (UE) n.º 182/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
16 de fevereiro de 2011, que estabelece as 
regras e os princípios gerais relativos aos 
mecanismos de controlo pelos 
Estados-Membros do exercício das 
competências de execução pela Comissão.
Para adoção desses atos de execução, 
deverá recorrer-se ao procedimento 
consultivo.
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consultivo.

Or. en

Alteração 232
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação», entende-se a 
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação» entende-se a 
compra de obras, produtos ou serviços,
através de contratos públicos, por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º. A presente 
diretiva não abrange processos de 
adjudicação que não estejam relacionados 
com atividades de serviços de utilidade 
pública.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa aos contratos públicos não se aplica a «contratos públicos» que incluam 
atividades de aluguer e de contratação. De acordo com o acórdão do Tribunal de Justiça 
Europeu (TJE), obras, produtos ou serviços que não se destinem a uma finalidade de 
interesse público e que não beneficiem diretamente a autoridade adjudicante não estão 
sujeitos à lei dos contratos públicos (C-451/08).

Alteração 233
Peter Simon

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

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação», entende-se a 
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação», entende-se a 
compra de obras, produtos ou serviços no 
âmbito de contratos públicos por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

Or. de

Alteração 234
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação», entende-se a 
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação» entende-se a 
compra de obras, produtos ou serviços,
através de contratos públicos, por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou serviços 
visem a realização de uma das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º.

Na aceção da presente diretiva, entende-
se por «processo de adjudicação» a 
compra de obras, produtos ou serviços 
através de contratos públicos por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.

Or. en

Alteração 235
Evelyne Gebhardt
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Na aceção da presente diretiva, por 
«processo de adjudicação», entende-se a 
compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou serviços por uma ou 
mais entidades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
desde que essas obras, produtos ou 
serviços visem a realização de uma das 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º.

2. Na aceção da presente Diretiva, 
entende-se por «processo de adjudicação» 
a compra ou outra forma de aquisição de 
obras, produtos ou prestação de serviços 
por uma ou mais autoridades adjudicantes 
a operadores económicos selecionados 
pelas mesmas, independentemente de
essas obras, produtos ou serviços se 
destinarem ou não a uma finalidade de 
interesse público.

Or. de

Alteração 236
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
processo de adjudicação único na aceção 
da presente diretiva, se os contratos 
integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta noção é demasiado geral e demasiado vaga.

Alteração 237
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
processo de adjudicação único na aceção 
da presente diretiva, se os contratos 
integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta noção é demasiado geral e demasiado vaga.

Alteração 238
Cornelis de Jong

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
processo de adjudicação único na aceção 
da presente diretiva, se os contratos 
integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. en

Alteração 239
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 

Suprimido
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processo de adjudicação único na aceção 
da presente diretiva, se os contratos 
integrarem um único projeto.

Or. de

Alteração 240
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou de 
serviços, mesmo que adquiridos através de 
diferentes contratos, constitui um processo 
de adjudicação único na aceção da presente 
diretiva, se os contratos integrarem um 
único projeto.

Um conjunto de obras, de produtos ou de 
serviços, que são uniformes em termos de 
caráter pelas suas funções económicas e 
técnicas, mesmo que adquiridos através de 
diferentes contratos, constitui um processo 
de adjudicação único na aceção da presente 
diretiva, se os contratos integrarem um 
único projeto.

Or. en

Justificação

A redação da proposta da Comissão, que visa prevenir a infração das regras da UE em 
matéria de adjudicação de contratos públicos através da separação artificial dos contratos, é 
demasiado abrangente, por exemplo no caso da construção e do planeamento arquitetónico.
Por conseguinte, a redação proposta baseia-se no n.º 41 do recente acórdão C-574/10 do 
TJE.

Alteração 241
Robert Rochefort

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os serviços regidos pelo regime geral 
da presente diretiva são enumerados no 
Anexo XVII-A, parte A. Os artigos 84.º, 
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85.º e 86.º da presente diretiva são 
aplicáveis aos contratos de serviços 
específicos enumerados no Anexo 
XVII-A, parte B.

Or. fr

Alteração 242
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 243
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 244
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 245
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

(4) «Organismo de direito público», 
qualquer organismo que apresente todas 
as seguintes características:

(4) «Organismo de direito público», uma 
entidade:
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Or. en

Alteração 246
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral com caráter não industrial 
ou comercial;

Or. en

Justificação

Remetendo-nos à definição em vigor da Diretiva 2004/17/CE, artigo 2.º, n.º 1, alínea a; esta 
definição está aprovada e evitará insegurança jurídica.

Alteração 247
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Criada para, ou que tem por objetivo 
específico, satisfazer necessidades de 
interesse geral e não tem um caráter 
industrial ou comercial;
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um caráter industrial ou comercial;

Or. en

Justificação

Clarificação e simplificação da definição de «organismo de direito público».

Alteração 248
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para o efeito, um organismo que 
opera em condições normais de mercado e 
exerce uma atividade económica 
fornecendo ao mercado bens e serviços, 
tem fins lucrativos e assume os prejuízos 
resultantes do exercício da sua atividade 
não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial;

Or. en

Justificação

A redação atual da disposição conduz a insegurança jurídica, na medida em que se refere a 
noções que são mencionadas vagamente e podem desencadear interpretações divergentes e 
inúmeros litígios. Pelo contrário, a alteração proposta utiliza a definição de atividades 
económicas fornecida pela Comissão na sua Comunicação relativa à aplicação das regras 
em matéria de auxílios estatais da União Europeia à compensação concedida pela prestação 
de serviços de interesse económico geral (JO C 8, 11.1.2012, p. 4), em conformidade com a 
jurisprudência estabelecida do Tribunal de Justiça Europeu.

Alteração 249
Tiziano Motti
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para esse efeito, um organismo 
que opera em condições normais de 
mercado e exerce uma atividade 
económica fornecendo ao mercado bens e 
serviços não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial

Or. en

Justificação

A redação atual da disposição conduz a insegurança jurídica, na medida em que se refere a 
noções que são mencionadas vagamente e podem desencadear interpretações divergentes e 
inúmeros litígios. Pelo contrário, a alteração proposta utiliza a definição de atividades 
económicas fornecida pela Comissão na sua Comunicação relativa à aplicação das regras 
em matéria de auxílios estatais da União Europeia à compensação concedida pela prestação 
de serviços de interesse económico geral (JO C 8, 11.1.2012, p. 4), em conformidade com a 
jurisprudência estabelecida do Tribunal de Justiça Europeu.

Alteração 250
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para o efeito, um organismo que 
opera em condições normais de mercado e 
desenvolve atividades económicas, 
oferecendo bens e serviços no mercado
não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial;
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Or. it

Alteração 251
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Foi criado para ou tem por objetivo 
específico satisfazer necessidades de 
interesse geral, sem caráter industrial ou 
comercial; para esse efeito, um organismo 
que opera em condições normais de 
mercado e exerce uma atividade 
económica fornecendo ao mercado bens e 
serviços não tem por objetivo satisfazer 
necessidades de interesse geral nem tem 
um caráter industrial ou comercial;

Or. en

Justificação

A redação atual da disposição conduz a insegurança jurídica, na medida em que se refere a 
noções que são mencionadas vagamente e podem desencadear interpretações divergentes e 
inúmeros litígios. Pelo contrário, a alteração proposta utiliza a definição de atividades 
económicas fornecida pela Comissão na sua Comunicação relativa à aplicação das regras 
em matéria de auxílios estatais da União Europeia à compensação concedida pela prestação 
de serviços de interesse económico geral (JO C 8, 11.1.2012, p. 4), em conformidade com a 
jurisprudência estabelecida do Tribunal de Justiça Europeu.

Alteração 252
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) É dotado de personalidade jurídica; (b) Dotado de personalidade jurídica;

Or. en
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Alteração 253
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) É financiado maioritariamente pelo
Estado, pelas autoridades locais ou 
regionais ou por outros organismos de 
direito público, ou cuja gestão esteja 
sujeita a controlo por parte desses 
organismos, ou em cujo órgão 
administrativo, de direção ou de supervisão 
mais de metade dos membros sejam 
designados pelo Estado, pelas autoridades 
locais ou regionais ou por outros 
organismos de direito público;

(c) Que satisfaça pelo menos uma das 
seguintes condições:

(i) a maioria do financiamento provém do
Estado, de autoridades locais ou regionais 
ou de outros organismos de direito público;
(ii) a maioria dos elementos do órgão 
administrativo, de direção ou de supervisão 
são designados pelo Estado, pelas 
autoridades locais ou regionais ou por 
outros organismos de direito público;
(iii) as decisões estão sujeitas a controlo 
de gestão pelo Estado, pelas autoridades 
locais ou regionais ou por outros 
organismos de direito público.

Or. en

Justificação

Esta alteração clarifica o âmbito da diretiva em termos dos tipos de organizações que devem 
ser abrangidas.

Alteração 254
Raffaele Baldassarre, Lara Comi
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) É financiado maioritariamente pelo 
Estado, pelas autoridades locais ou 
regionais ou por outros organismos de 
direito público, ou cuja gestão esteja sujeita 
a controlo por parte desses organismos, ou 
em cujo órgão administrativo, de direção 
ou de supervisão mais de metade dos 
membros sejam designados pelo Estado, 
pelas autoridades locais ou regionais ou 
por outros organismos de direito público.

(c) É financiado maioritariamente pelo 
Estado, pelas autoridades locais ou 
regionais ou por outros organismos de 
direito público, ou cuja gestão esteja sujeita 
a controlo por parte desses organismos, ou 
em cujo órgão administrativo, de direção 
ou de supervisão mais de metade dos 
membros sejam designados pelo Estado, 
pelas autoridades locais ou regionais ou 
por outros organismos de direito público.
Para efeitos da presente diretiva, o 
conceito de organismo público não 
engloba as sociedade cotadas em bolsa e 
as sociedades por estas direta ou 
indiretamente controladas e/ou 
associadas;

Or. it

Alteração 255
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

Definição apresentada na Diretiva 2004/17/CE, sendo que está aprovada e tem funcionado 
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bem.

Alteração 256
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) a execução ou a conceção e a 
execução de uma obra,

Suprimido

Or. en

Alteração 257
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 8 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 258
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Contratos de fornecimento», 
contratos cujo objeto é a compra, a locação 
financeira, a locação ou a locação-venda, 

(10) «Contratos de fornecimento», 
contratos cujo objeto é a compra, a locação 
financeira, a locação ou a locação-venda, 
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com ou sem opção de compra, de produtos.
Um contrato de fornecimento pode incluir, 
a título acessório, as operações de 
montagem e instalação;

com ou sem opção de compra, de produtos, 
também sob a forma de subministração.
Um contrato de fornecimento pode incluir, 
a título acessório, as operações de 
montagem e instalação;

Or. it

Alteração 259
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «operador económico»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva ou uma
entidade adjudicante ou um agrupamento 
dessas pessoas e/ou entidades que oferece a 
execução de empreitadas e/ou de obras, 
fornece produtos ou presta serviços no 
mercado;

(12) «operador económico»: qualquer 
pessoa singular ou coletiva privada ou 
pública ou um agrupamento dessas pessoas 
e/ou entidades que oferece a execução de 
empreitadas e/ou de obras, fornece 
produtos ou presta serviços no mercado;

Or. fr

Alteração 260
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 15

Texto da Comissão Alteração

(15) «Documentação relativa ao concurso», 
todos os documentos produzidos ou 
referidos pela autoridade adjudicante para
descrever ou determinar elementos do 
concurso ou do processo, incluindo o 
anúncio de concurso, o anúncio de pré-
informação ou os anúncios relativos à 
existência de um sistema de qualificação, 
quando utilizados como meios de abertura 
de concurso, as especificações técnicas, as 

(15) «Documentação relativa ao concurso», 
qualquer documento produzido ou 
referido pela autoridade adjudicante para 
descrever ou determinar elementos do 
concurso ou do processo, incluindo o 
anúncio de concurso, o anúncio de pré-
informação ou os anúncios relativos à 
existência de um sistema de qualificação, 
quando utilizados como meios de abertura 
de concurso, as especificações técnicas, as 
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condições contratuais propostas, os 
formulários para a apresentação de 
documentos pelos candidatos e 
proponentes, as informações sobre as 
obrigações geralmente aplicáveis e os 
eventuais documentos complementares;

condições contratuais propostas, os 
formulários para a apresentação de 
documentos pelos candidatos e 
proponentes, as informações sobre as 
obrigações geralmente aplicáveis e os 
eventuais documentos complementares;

Or. en

Alteração 261
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de matérias-
primas ou da geração de recursos até à 
eliminação, neutralização e finalização;

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
investigação, o desenvolvimento, a 
produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de matérias-
primas ou da geração de recursos até à 
eliminação, neutralização e finalização;

Or. en

Alteração 262
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo 
a produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de 
matérias-primas ou da geração de 

(22) «Ciclo de vida», quantificação 
monetária, sempre que possível, dos 
custos totais associados aos contratos 
públicos, incluindo os custos de eficiência 
relativos a manutenção e recursos 
(incluindo energia), custos com 
reciclagem no fim de vida e custos de 



AM\911613PT.doc 107/202 PE492.861v02-00

PT

recursos até à eliminação, neutralização e 
finalização;

impacto social caso estes respeitem à 
execução do contrato. Uma conceção, 
planificação e utilização eficientes dos 
meios eletrónicos podem ser igualmente 
incluídos na quantificação monetária do 
ciclo de vida. Para efeitos dos contratos 
públicos, o ciclo de vida decorre desde o 
momento de aquisição, ao longo do tempo 
de vida das obras, produtos ou serviços e 
constitui uma parte integrante e 
indissociável do cálculo do que representa 
a proposta economicamente mais 
vantajosa.

Or. en

Justificação

Embora as autoridades adjudicantes devam, no interesse dos contribuintes, ser responsáveis 
por assegurar que está garantida a melhor relação qualidade/preço relativamente a qualquer 
solução escolhida através de contratos públicos e que a longo prazo esta não acabará por 
custar mais à sociedade ou ao ambiente em geral, esta responsabilidade só pode 
razoavelmente decorrer a partir do momento de aquisição. As autoridades adjudicantes não 
podem ser responsabilizadas pelas escolhas ambientais ou sociais negativas de empresas 
privadas.

Alteração 263
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de 
matérias-primas ou da geração de 
recursos até à eliminação, neutralização e 
finalização;

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
investigação, a produção, o transporte, a 
utilização e a manutenção, ao longo da 
vida de um produto, de uma obra ou da 
prestação de um serviço, desde que os 
dados prestados sobre estes elementos 
sejam mensuráveis e possam ser coligidos 
de forma compreensível.

Or. en
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Alteração 264
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de 
matérias-primas ou da geração de 
recursos até à eliminação, neutralização e 
finalização;

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

Or. en

Alteração 265
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) «Produtos normalizados», 
produtos que não apresentem entre si 
diferenças significativas na(s) sua(s) 
composição ou características.

Or. en

Alteração 266
Heide Rühle

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

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

Or. en

Alteração 267
Malcolm Harbour

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 268
Marc Tarabella

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

23-A. «produtos, obras, fornecimentos e 
serviços não abrangidos», os produtos, 
obras, fornecimentos e serviços 
originários de um país com o qual a 
União Europeia não celebrou um acordo 
internacional no domínio dos contratos 
públicos, nomeadamente um 
compromisso em matéria de adjudicação 
de contratos públicos, assim como os 
produtos, obras, fornecimentos e serviços 
originários de um país com o qual a 
União Europeia celebrou um acordo deste 
tipo, mas ao qual o acordo não se aplica;

Or. fr

Alteração 269
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 3 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Se uma das atividades a que o contrato 
se destina estiver abrangida pela presente 
diretiva e a outra pela Diretiva 2004/18/CE 
e se for objetivamente impossível 
estabelecer a que atividade se destina 
principalmente o contrato, a adjudicação 
deve cumprir o disposto na Diretiva
2004/18/CE.

3. Se uma das atividades a que o contrato 
se destina estiver abrangida pela presente 
diretiva e a outra pela Diretiva 2004/18/CE 
e se for objetivamente impossível 
estabelecer a que atividade se destina 
principalmente o contrato, a aplicação da 
presente Diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato.

Or. es

Alteração 270
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

2. Os direitos concedidos no âmbito de um 
processo em que foi garantida a 
publicidade adequada e em que a 
concessão desses direitos se baseou em 
critérios objetivos não constituem «direitos 
especiais ou exclusivos» na aceção do 
artigo 6.º, n.º 2.

2. Os direitos concedidos no âmbito de um 
processo de adjudicação em que foi 
garantida a publicidade adequada e em que 
a concessão desses direitos se baseou em 
critérios de adjudicação objetivos e não 
discriminatórios, não constituem «direitos 
especiais ou exclusivos» na aceção do 
artigo 6.º, n.º 2.

Or. it

Alteração 271
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) os procedimentos de adjudicação de 
contratos com abertura prévia de concurso 
em conformidade com a Diretiva 
2004/18/CE, a [Diretiva … (Concessões)] 
ou a presente diretiva;

a) os procedimentos de adjudicação de 
contratos com abertura prévia de concurso 
em conformidade com a Diretiva 
2004/18/CE, a [Diretiva … (Concessões)],
a presente diretiva ou outros 
procedimentos de adjudicação dos 
Estados-Membros que adotaram as 
Diretivas referidas, incluindo em matéria 
de adjudicação de concessões.

Or. es

Alteração 272
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) sejam autoridades adjudicantes ou 
empresas públicas e que exerçam uma das 

a) sejam autoridades adjudicantes ou 
empresas públicas e que exerçam uma das 
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atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º; atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º, 
com exceção dos casos em que a atividade 
é exercida com base na concessão de 
direitos nos termos do n.º 2 do presente 
artigo;

Or. en

Alteração 273
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) sejam autoridades adjudicantes ou 
empresas públicas e que exerçam uma das 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º;

(a) sejam autoridades adjudicantes ou 
empresas públicas, exceto nos casos 
previstos no n.º 4, e que exerçam uma das 
atividades referidas nos artigos 5.º a 11.º;

Or. it

Alteração 274
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não se aplica às 
empresas públicas que desenvolvam 
atividades nos termos do artigos 5.º ao 
11.º em virtude dos direitos concedidos em 
conformidade com o n.º 2 do presente 
artigo.

Or. it
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Alteração 275
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – título

Texto da Comissão Alteração

Gás e combustível para aquecimento Gás, combustível para aquecimento e 
arrefecimento

Or. en

Justificação

Em muitos Estados-Membros, os operadores de aquecimento e arrefecimento urbanos são 
entidades públicas. Nos termos do artigo 5.º da Diretiva Serviços Públicos proposta (mas 
também da Diretiva 2004/17/CE existente; nos termos do artigo 3.º), o fornecimento de calor 
é uma atividade abrangida pela Diretiva Serviços Públicos, apesar de ainda não estar 
esclarecido, do ponto de vista jurídico, se tal inclui também o arrefecimento.

Alteração 276
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente ao gás e ao combustível 
para aquecimento, a presente diretiva 
aplica-se às seguintes atividades:

1. Relativamente ao gás e ao combustível 
para aquecimento e arrefecimento, a 
presente diretiva aplica-se às seguintes 
atividades:

Or. en

Alteração 277
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

1. Relativamente ao gás e ao combustível 
para aquecimento, a presente diretiva 
aplica-se às seguintes atividades:

1. Relativamente ao gás e ao combustível 
para aquecimento e arrefecimento, a 
presente diretiva aplica-se às seguintes 
atividades:

Or. en

Alteração 278
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás ou de 
combustível para aquecimento;

a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás, de 
combustível para aquecimento ou 
arrefecimento;

Or. en

Alteração 279
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás ou de 
combustível para aquecimento;

a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás, de 
combustível para aquecimento ou 
arrefecimento;

Or. en
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Alteração 280
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a alimentação dessas redes com gás ou 
combustível para aquecimento.

b) a alimentação dessas redes com gás, 
combustível para aquecimento ou
arrefecimento.

Or. en

Alteração 281
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) a alimentação dessas redes com gás ou
combustível para aquecimento.

b) a alimentação dessas redes com gás, 
combustível para aquecimento ou
arrefecimento.

Or. en

Alteração 282
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Não se considera atividade abrangida 
pelo n.º 1 a alimentação com gás ou 
combustível para aquecimento de redes de 
prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes que não sejam 
autoridades adjudicantes, quando forem 

2. Não se considera atividade abrangida 
pelo n.º 1 a alimentação com gás, 
combustível para aquecimento ou 
arrefecimento de redes de prestação de 
serviços ao público por entidades
adjudicantes que não sejam autoridades 
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satisfeitas todas as condições a seguir: adjudicantes, quando forem satisfeitas 
todas as condições a seguir:

Or. en

Alteração 283
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Não se considera atividade abrangida 
pelo n.º 1 a alimentação com gás ou
combustível para aquecimento de redes de 
prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes que não sejam 
autoridades adjudicantes, quando forem 
satisfeitas todas as condições a seguir:

2. Não se considera atividade abrangida 
pelo n.º 1 a alimentação com gás, 
combustível para aquecimento ou 
arrefecimento de redes de prestação de 
serviços ao público por entidades 
adjudicantes que não sejam autoridades 
adjudicantes, quando forem satisfeitas 
todas as condições a seguir:

Or. en

Alteração 284
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a produção de gás ou de combustível 
para aquecimento pela entidade em causa 
for o resultado inelutável do exercício de 
uma atividade diferente das referidas no n.º 
1 ou nos artigos 6.º a 8.º;

a) a produção de gás, de combustível para 
aquecimento ou arrefecimento pela 
entidade em causa for o resultado 
inelutável do exercício de uma atividade 
diferente das referidas no n.º 1 ou nos 
artigos 6.º a 8.º;

Or. en
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Alteração 285
Christel Schaldemose

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a produção de gás ou de combustível 
para aquecimento pela entidade em causa 
for o resultado inelutável do exercício de 
uma atividade diferente das referidas no n.º 
1 ou nos artigos 6.º a 8.º;

a) a produção de gás, de combustível para 
aquecimento ou arrefecimento pela 
entidade em causa for o resultado 
inelutável do exercício de uma atividade 
diferente das referidas no n.º 1 ou nos 
artigos 6.º a 8.º;

Or. en

Alteração 286
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Serviços postais

A presente diretiva não se aplica aos 
contratos públicos cujo objetivo principal 
seja permitir às autoridades adjudicantes 
a prestação de serviços postais e outros 
serviços que não sejam serviços postais.
Para efeitos da presente diretiva, entende-
se por:
(a) "serviços postais": serviços que 
consistem na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Tais serviços incluem quer os 
serviços que se enquadram no âmbito de 
aplicação do serviço universal definido 
em conformidade com a diretiva 
97/67/CE, quer aqueles que não são 
abrangidos nesse âmbito;
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(b) "outros serviços diferentes dos 
serviços postais": serviços prestados nos 
seguintes domínios:
(i) a gestão de serviços postais (serviços 
pré e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
(ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
(iii) os serviços de envio diferentes 
daqueles a que se refere o artigo 10, n.º 2, 
alínea a) da diretiva, setores como envio 
de publicidade sem endereço;
(iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
(v) os serviços de filatelia;
(vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. it

Alteração 287
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Serviços postais
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1. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo as 
seguintes prestações:
(a) serviços postais;
(b) outros serviços diferentes dos serviços 
postais, desde que tais serviços sejam 
prestados por uma entidade que oferece 
igualmente serviços postais na aceção do 
n.º 2, alínea b), e que as condições 
definidas no artigo 27.º, n.º 1, não estejam 
preenchidas relativamente aos serviços 
referidos no n.º 2, alínea b).
2. Para efeitos da presente diretiva, e sem 
prejuízo da Diretiva 97/67/CE, entende-se 
por:
(a) «envio postal»: um envio endereçado, 
sob a forma definitiva em que deve ser 
enviado, seja qual for o seu peso. Para 
além dos envios de correspondência, pode 
tratar-se, por exemplo, de livros, 
catálogos, jornais, periódicos e 
encomendas postais que contenham 
mercadorias com ou sem valor comercial, 
independentemente do peso;
(b) "serviços postais": serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
(c) "outros serviços diferentes dos 
serviços postais": serviços prestados nos 
seguintes domínios:
(i) a gestão de serviços postais (serviços 
pré e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
(ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
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correio eletrónico registado);
(iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
(iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
(v) os serviços de filatelia;
(vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. it

Justificação

Em resultado do processo de liberalização do setor postal, da introdução de regulamentação 
autónoma e específica do setor e a evolução do mercado, tornou-se desnecessário regular a 
contratação das entidades que operam no setor postal. Portanto, chegou a altura de excluir 
os serviços postais e os restantes outros serviços além dos postais do âmbito da presente 
diretiva e permitir que as entidades que operam neste setor possam basear as suas decisões 
em critérios meramente económicos. Desde 1997 que o setor postal tem vindo a ser 
submetido a uma pressão competitiva cada vez maior. São três os factos marcantes a este 
respeito nos serviços postais da UE: a primeira e a segunda diretiva dos serviços postais
(97/67/CE e 2002/39/CE respetivamente), que foram seguidas do Livro Verde de 1992, que 
pôs em marcha o processo de liberalização controlada e abriu gradualmente os mercados 
postais à concorrência.

Alteração 288
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Serviços postais
1. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo as 
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seguintes prestações:
(a) serviços postais;
(b) outros serviços diferentes dos serviços 
postais, desde que tais serviços sejam 
prestados por uma entidade que oferece 
igualmente serviços postais na aceção do 
n.º 2, alínea b), e que as condições 
definidas no artigo 27.º, n.º 1, não estejam 
preenchidas relativamente aos serviços 
referidos no n.º 2, alínea b).
2. Para efeitos da presente diretiva, e sem 
prejuízo da Diretiva 97/67/CE, entende-se 
por:
(a) «envio postal»: um envio endereçado, 
sob a forma definitiva em que deve ser 
transportado, seja qual for o seu peso.
Para além dos envios de correspondência, 
pode tratar-se, por exemplo, de livros, 
catálogos, jornais, periódicos e 
encomendas postais que contenham 
mercadorias com ou sem valor comercial, 
independentemente do peso;
(b) "serviços postais": serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
(c) "outros serviços diferentes dos 
serviços postais": serviços prestados nos 
seguintes domínios:
(i) a gestão de serviços postais (serviços 
pré e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
(ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
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(iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
(iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
(v) os serviços de filatelia;
(vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. it

Alteração 289
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Serviços postais
1. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo as 
seguintes prestações:
(a) serviços postais;
(b) outros serviços diferentes dos serviços
postais, desde que tais serviços sejam 
prestados por uma entidade que oferece 
igualmente serviços postais na aceção do 
n.º 2, alínea b), e que as condições 
definidas no artigo 27.º, n.º 1, não estejam 
preenchidas relativamente aos serviços 
referidos no n.º 2, alínea b).
2. Para efeitos da presente diretiva, e sem 
prejuízo da Diretiva 97/67/CE, entende-se 
por:
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(a) «envio postal»: um envio endereçado, 
sob a forma definitiva em que deve ser 
transportado, seja qual for o seu peso.
Para além dos envios de correspondência, 
pode tratar-se, por exemplo, de livros, 
catálogos, jornais, periódicos e 
encomendas postais que contenham 
mercadorias com ou sem valor comercial, 
independentemente do peso;
(b) "serviços postais": serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
(c) «outros serviços diferentes dos serviços 
postais»: serviços prestados nos seguintes 
domínios:
(i) a gestão de serviços postais (serviços 
pré e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
(ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
(iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
(iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
(v) os serviços de filatelia;
(vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).
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Or. it

Justificação

Em resultado do processo de liberalização do setor postal, da introdução de regulamentação 
autónoma e específica do setor e a evolução do mercado, tornou-se desnecessário regular a 
contratação pelas entidades que operam no setor postal. Portanto, chegou a altura de excluir 
os serviços postais e os restantes outros serviços além dos postais do âmbito da presente 
diretiva e permitir que as entidades que operam neste setor possam basear as suas decisões 
em critérios meramente económicos.

Alteração 290
Adam Bielan, Marek Siwiec

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Serviços postais
1. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo as 
seguintes prestações:
a) serviços postais;
b) outros serviços diferentes dos serviços 
postais, desde que tais serviços sejam 
prestados por uma entidade que oferece 
igualmente serviços postais na aceção do 
n.º 2, alínea b), e que as condições 
definidas no artigo 27.º, n.º 1, não estejam 
preenchidas relativamente aos serviços 
referidos no n.º 2, alínea b).
2. Para efeitos da presente diretiva, e sem 
prejuízo da Diretiva 97/67/CE, entende-se 
por:
a) «envio postal», um envio endereçado, 
sob a forma definitiva em que deve ser 
transportado, seja qual for o seu peso.
Para além dos envios de correspondência, 
pode tratar-se, por exemplo, de livros, 
catálogos, jornais, periódicos e 
encomendas postais que contenham 
mercadorias com ou sem valor comercial, 
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independentemente do peso;
b) «serviços postais», serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
c) «outros serviços diferentes dos serviços 
postais», os serviços prestados nos 
seguintes domínios:
i) a gestão de serviços postais (serviços pré 
e pós envio, incluindo os serviços de 
gestão e de preparação interna do 
correio);
ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos na alínea a), tais como a 
publicidade postal sem endereço;
iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
v) os serviços de filatelia;
vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. en

Justificação

Em resultado do processo de liberalização no setor postal, da introdução de uma verdadeira 
regulamentação específica do setor e da evolução do mercado, deixou de ser necessário 
regulamentar as aquisições efetuadas por entidades que operam no setor postal.



PE492.861v02-00 126/202 AM\911613PT.doc

PT

Consequentemente, é chegado o momento de excluir os serviços postais, e sobretudo «outros 
serviços diferentes dos serviços postais», do âmbito de aplicação da diretiva, e permitir que 
todas as entidades que operam no setor baseiem as suas decisões em critérios puramente 
económicos.

Alteração 291
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – título

Texto da Comissão Alteração

Extração de petróleo e gás e prospeção ou 
extração de carvão ou de outros 
combustíveis sólidos

Extração e prospeção de petróleo e gás, de 
carvão ou de outros combustíveis sólidos

Or. en

Alteração 292
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) 400 000 EUR para os contratos de 
fornecimentos e de serviços e para os 
concursos para trabalhos de conceção;

a) 600 000 de EUR para os contratos de 
fornecimentos e de serviços e para os 
concursos para trabalhos de conceção;

Or. en

Alteração 293
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 5 000 000 de EUR para os contratos de b) 7 500 000 de EUR para os contratos de 



AM\911613PT.doc 127/202 PE492.861v02-00

PT

obras; obras;

Or. en

Alteração 294
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta alteração está associada à reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 295
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 12 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII.

(c) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII-A, 
parte B.

Or. fr

Alteração 296
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 12 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) 1 000 000 de EUR para os contratos de 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII.

c) 1 500 000 de EUR para os contratos de 
serviços sociais e outros serviços 
específicos enumerados no anexo XVII.

Or. en

Alteração 297
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Disposição demasiado burocrática.

Alteração 298
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 9
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 299
Matteo Salvini, Francesco Enrico Speroni

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 300
Frank Engel, Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Regimes aplicáveis aos contratos públicos 

de serviços
Os contratos que tenham por objeto os 
serviços referidos no anexo XVII-A, parte 
A, são adjudicados de acordo com os 
artigos 38.º a 79.º.
Os contratos que tenham por objeto os 
serviços referidos no anexo XVII-A, parte 
B, estão sujeitos apenas ao artigo 54.º e ao 
artigo 64.º, n.º 1.
Os contratos que tenham 
simultaneamente por objeto a prestação 
de serviços referidos no anexo XVII-A, 
parte A, e de serviços referidos no 
anexo XVII-A, parte B, são adjudicados 
de acordo com os artigos 38.º a 79.º 
quando o valor dos serviços referidos no 
anexo XVII-A, parte A, for superior ao 
valor dos serviços referidos no 
anexo XVII-A, parte B. Nos restantes 
casos, estão sujeitos ao artigo 54.º e ao 
artigo 64.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Reintrodução da distinção entre serviços A e B.

Alteração 301
Jürgen Creutzmann

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

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou o organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, de todas as 
categorias de produtos e atividades que 
considerem excluídas por força do n.º 1. A 
Comissão pode publicar periodicamente no 
Jornal Oficial da União Europeia, a título 
de informação, as listas das categorias de 
produtos e de atividades que considere 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão de todas as categorias de 
produtos e atividades que considerem 
excluídas por força do n.º 1. A Comissão 
pode publicar periodicamente no Jornal 
Oficial da União Europeia, a título de 
informação, as listas das categorias de 
produtos e de atividades que considere 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

Or. en

Alteração 302
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica aos 
contratos celebrados pelas entidades 
adjudicantes para outros fins que não o 
exercício das atividades referidas nos 
artigos 5.º a 11.º, ou o exercício dessas 
atividades num país terceiro, em condições 
que não impliquem a exploração física de 
uma rede ou de uma área geográfica no 
território da União, nem aos concursos 
organizados com esses fins.

1. A presente diretiva não se aplica aos 
contratos celebrados pelas entidades 
adjudicantes para outros fins que não o 
exercício das atividades referidas nos
artigos 5.º a 11.º e relacionados com 
atividades de serviços públicos, ou o 
exercício dessas atividades num país 
terceiro, em condições que não impliquem 
a exploração física de uma rede ou de uma 
área geográfica no território da União, nem 
aos concursos organizados com esses fins.

Or. en

Alteração 303
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou o organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, de todas as 
atividades que considerem excluídas por 
força do n.º 1. A Comissão pode publicar 
periodicamente no Jornal Oficial da União 
Europeia, a título de informação, as listas 
das categorias de atividades que considera 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão, se tal lhes for solicitado, de 
todas as atividades que considerem 
excluídas por força do n.º 1. A Comissão 
pode publicar periodicamente no Jornal 
Oficial da União Europeia, a título de 
informação, as listas das categorias de 
atividades que considera excluídas. Ao 
fazê-lo, a Comissão respeita o caráter 
comercial sensível que essas entidades 
adjudicantes aleguem aquando da 
comunicação das informações.

Or. en

Alteração 304
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou o organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, de todas as 
atividades que considerem excluídas por 
força do n.º 1. A Comissão pode publicar 
periodicamente no Jornal Oficial da União 
Europeia, a título de informação, as listas 
das categorias de atividades que considera 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão, a pedido desta, de todas as 
atividades que considerem excluídas por 
força do n.º 1. A Comissão pode publicar 
periodicamente no Jornal Oficial da União 
Europeia, a título de informação, as listas 
das categorias de atividades que considera 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

Or. en
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Alteração 305
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) contratos de arbitragem e conciliação; Suprimido

Or. en

Alteração 306
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) contratos de arbitragem e conciliação; b) contratos de arbitragem e conciliação e 
qualquer um dos seguintes serviços 
jurídicos:
i) representação jurídica de um cliente 
por um advogado em processos judiciais 
perante tribunais ou autoridades públicas, 
na aceção do artigo 1.º da Diretiva 
77/249/CEE;

ii) serviços de certificação de documentos 
que tenham de ser prestados por notários;
iii) serviços jurídicos prestados por 
agentes fiduciários, tutores nomeados ou 
outros serviços jurídicos cujo prestador 
tenha sido designado por um tribunal ou 
órgão competente no Estado-Membro em 
causa;
iv) outros serviços jurídicos que, no 
Estado-Membro em causa, estejam 
relacionados com o exercício da 
autoridade pública.

Or. en
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Alteração 307
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) contratos de arbitragem e conciliação; (b) contratos de arbitragem e conciliação, 
assim como a prestação de serviços de 
advocacia na representação perante a 
justiça;

Or. fr

Alteração 308
Raffaele Baldassarre

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) contratos de arbitragem e conciliação; (b) contratos de arbitragem, conciliação e 
legais;

Or. it

Alteração 309
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) contratos de arbitragem e conciliação; b) contratos de arbitragem e conciliação, de 
serviços jurídicos e serviços notariais;

Or. de
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Alteração 310
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) contratos de arbitragem e conciliação; b) contratos de arbitragem e conciliação, 
assim como de atividades dos 
funcionários públicos independentes e 
imparciais;

Or. pl

Alteração 311
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) contratos de serviços de proteção 
civil, de gestão de catástrofes e de 
segurança quotidiana;

Or. de

Alteração 312
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) os serviços legais;

Or. it
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Alteração 313
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea b-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-B) contratos a adjudicar devido a 
direitos especiais ou exclusivos em 
conformidade com os Tratados da UE;

Or. de

Alteração 314
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira;

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e 
às operações realizadas com o Fundo 
Europeu de Estabilidade Financeira, ou às 
operações que visem a obtenção de fundos 
ou de capital pelas autoridades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 315
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira;

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira e às transações 
que visem a obtenção de fundos ou de 
capital pelas autoridades adjudicantes;

Or. de

Alteração 316
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira;

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, às transações que 
visem a obtenção de fundos ou de capital 
pelas autoridades adjudicantes e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. de

Alteração 317
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, e às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira;

c) contratos de serviços financeiros ligados 
à emissão, compra, venda e transferência 
de valores mobiliários ou outros 
instrumentos financeiros, na aceção da 
Diretiva 2004/39/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, às transações que 
visem a obtenção de fundos ou de capital 
pelas autoridades adjudicantes e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. de

Justificação

Uma obrigatoriedade de concurso público para créditos públicos reduz a viabilidade do 
processo de financiamentos públicos e aumenta consideravelmente os seus custos. A exceção 
de serviços financeiros deveria, portanto, referir-se também a investimentos e à obtenção de 
fundos.

Alteração 318
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) transações financeiras que visem a 
obtenção de fundos ou de capital, o 
investimento ou o financiamento de 
contratos adjudicados por autoridades 
adjudicantes;

Or. de

Alteração 319
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea d)
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Texto da Comissão Alteração

d) contratos de trabalho; d) contratos de trabalho, incluindo o 
destacamento de pessoal temporário;

Or. en

Alteração 320
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) contratos de trabalho; (d) contratos de trabalho e o regime 
obrigatório de proteção social;

Or. fr

Alteração 321
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) contratos de serviços de proteção 
civil, preparação e capacidade de resposta 
a emergências e emergência médica;

Or. en

Alteração 322
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea f)
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Texto da Comissão Alteração

f) contratos para tempos de antena 
celebrados com organismos de 
radiodifusão.

f) contratos para transmissão e 
distribuição de serviços de comunicação 
social;

Or. en

Alteração 323
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 324
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník, Adam Bielan, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f-A) qualquer um dos seguintes serviços 
jurídicos:
i) representação jurídica de um cliente 
por um advogado em processos judiciais 
perante tribunais ou autoridades públicas 
nacionais de um Estado-Membro, na 
aceção do artigo 1.º da Diretiva 
77/249/CEE;
ii) serviços de certificação de documentos 
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que tenham de ser prestados por notários;
iii) serviços jurídicos prestados por 
agentes fiduciários, tutores nomeados ou 
outros serviços jurídicos cujo prestador 
tenha sido designado por um tribunal ou 
órgão competente no Estado-Membro em 
causa;
iv) outros serviços jurídicos que, no 
Estado-Membro em causa, estejam 
relacionados, ainda que temporariamente, 
com o exercício da autoridade pública.

Or. en

Justificação

Esta é uma solução de compromisso para não ter de se restabelecer os serviços que constam 
da parte B. A alteração introduz mais isenções em relação à aplicabilidade das diretivas, 
mantendo simultaneamente o novo artigo relativo a serviços sociais e outros serviços, que é 
alargado como parte do mesmo exercício e inclui, além disso, um limiar duas vezes maior.

Alteração 325
Cornelis de Jong, Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 326
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os serviços de radiodifusão a que se refere 
a alínea f) do primeiro parágrafo incluem 
todas as formas de transmissão e de 
distribuição através de qualquer tipo de 
rede eletrónica.

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

Or. en

Alteração 327
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-A
Contratos de serviços adjudicados com 

base em direitos exclusivos
A presente diretiva não é aplicável aos 
contratos de serviços adjudicados a uma 
entidade que seja, ela própria, uma 
entidade adjudicante na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ou uma associação de 
entidades adjudicantes com base num 
direito exclusivo de que estas beneficiem 
em virtude de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
publicadas, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado.

Or. en

Justificação

Reintrodução do artigo 25.º da atual Diretiva 2004/17/CE. Este artigo é importante para 
operações de serviços de interesse económico geral, na medida em que exclui os contratos 
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públicos de serviços baseados num direito exclusivo consagrado em disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas públicas, compatíveis com o Tratado. O TJE aplicou esta 
disposição no processo C-360/96.

Alteração 328
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-B
Regimes específicos para a prestação de 

SIG
A presente diretiva não se aplica a 
procedimentos tentados ou testados de 
Estados-Membros que se baseiem na 
liberdade de escolha dos utilizadores 
relativamente a prestadores de serviços 
(ou seja, sistema de vouchers, modelo de 
escolha livre, relação triangular), bem 
como no princípio de que todos os 
prestadores que conseguem cumprir as 
condições anteriormente estabelecidas por 
lei devem, independentemente da sua 
forma jurídica, ter permissão para prestar 
serviços, desde que sejam tidos em 
consideração os princípios gerais de 
igualdade de tratamento, transparência e 
não-discriminação.

Or. en

Alteração 329
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 19.º-C
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Concessões de serviços
Sem prejuízo da aplicação do disposto no 
artigo 19.º-A, a presente diretiva não é 
aplicável às concessões de serviços 
definidas no artigo 2.º, n.º 23-A.

Or. en

Alteração 330
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Título I – capítulo III – secção 2 – subsecção 2 – título

Texto da Comissão Alteração

Relações especiais (entidades controladas, 
cooperação, empresas associadas e 
empresas comuns)

Cooperação especial (entidades
controladas, cooperação, empresas 
associadas e empresas comuns)

Or. en

Alteração 331
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º -1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

-1. A escolha de implementação de uma 
estrutura integralmente pública para a 
gestão de serviços de interesse económico 
geral ou serviços sociais é uma 
prerrogativa de poder público da 
competência exclusiva dos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 332
Philippe Juvin
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) a autoridade adjudicante exerce sobre a 
pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços;

(a) A autoridade adjudicante exerce sobre a 
pessoa coletiva em causa um controlo 
análogo ao que exerce sobre os seus 
próprios serviços, isto é, exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada. A fim de 
determinar a existência de um tal 
controlo, podem ser tidos igualmente em 
conta elementos como o nível de 
representação nos órgãos de 
administração, de direção ou de 
supervisão, as disposições 
correspondentes nos estatutos ou a 
propriedade;

Or. fr

Justificação

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

Alteração 333
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 334
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 335
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 336
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) pelo menos 85 % das atividades da 
pessoa coletiva em causa são realizadas 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante;

Or. de

Alteração 337
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a pessoa coletiva trabalha 
essencialmente para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela 
referida autoridade adjudicante.
Considera-se que a pessoa coletiva
trabalha essencialmente para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante, caso pelo menos 
90 % das suas atividades objeto do 
contrato sejam realizadas para a referida 
autoridade adjudicante;

Or. de

Justificação

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

Alteração 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 339
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A exceção interna («in-house») deve ser limitada ao mínimo, a fim de salvaguardar a 
concorrência e garantir a segurança jurídica. Em conformidade com as alterações relativas 
ao artigo 11.º da diretiva geral.
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Alteração 340
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 341
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 342
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 343
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) não existe nenhuma participação privada 
na pessoa coletiva controlada, desde que 
esta não esteja legalmente prevista no 
respetivo Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Estas formas de cooperação devem continuar a 
ser possíveis. Mas, de resto, qualquer outra participação privada deverá estar excluída, em 
conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 344
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) a participação privada na pessoa coletiva 
controlada não excede 50 % das suas 
ações com direito de voto.
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Or. en

Justificação

Os investidores privados só podem influenciar as decisões em matéria de gestão se detiverem 
mais de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. Esta alteração 
visa possibilitar os investimentos de capital puro sem afetar a isenção relativa à contratação 
interna («in-house») e a cooperação horizontal.

Alteração 345
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. es

Alteração 346
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-B ) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-B) a pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Or. es

Alteração 347
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea a) do primeiro parágrafo é suficientemente clara, não havendo necessidade de 
repetir a mesma informação.

Alteração 348
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 349
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 350
Evelyne Gebhardt

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 351
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Clarificação do artigo. Ver alteração do artigo 21.º, n.º 1, alínea a).

Alteração 352
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido



AM\911613PT.doc 155/202 PE492.861v02-00

PT

Or. en

Justificação

A extensão da exceção interna («in-house») deve ser limitada ao mínimo. Esta exceção 
interna («in-house») inversa constitui uma extensão injustificada da decisão do TJE no 
processo Teckal, devendo, por esse motivo, ser suprimida.

Alteração 353
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 354
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 355
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 356
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 357
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

46. Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato sem aplicar a 
presente diretiva a uma pessoa coletiva 
que controla conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes, se forem 
satisfeitas as seguintes condições:

Suprimido

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

Or. de

Alteração 358
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato sem aplicar a
presente diretiva a uma pessoa coletiva que 
controla conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes, se forem 
satisfeitas as seguintes condições:

Uma autoridade adjudicante que não 
exerce controlo sobre uma pessoa coletiva 
na aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar um contrato fora do âmbito da
presente diretiva a uma pessoa coletiva que 
controla conjuntamente com outras 
autoridades adjudicantes, se forem 
satisfeitas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 359
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

(a) as autoridades adjudicantes exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 360
Marc Tarabella

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 361
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 362
Barbara Weiler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 363
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Justificação

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

Alteração 364
Andreas Schwab, Frank Engel, Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) a pessoa coletiva trabalha 
essencialmente para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades adjudicantes.
Considera-se que a pessoa coletiva 
trabalha essencialmente para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
pela referida autoridade adjudicante, caso 
pelo menos 90 % das suas atividades 
objeto do contrato sejam realizadas para a 
referida autoridade adjudicante;

Or. de

Justificação

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

Alteração 365
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 366
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores.

Alteração 367
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

coletiva é realizado para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. en

Alteração 368
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 369
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 370
Raffaele Baldassarre

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

Texto da Comissão Alteração

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

(b) pelo menos 100 % das atividades da 
pessoa coletiva são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

Or. it

Alteração 371
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 372
Andreas Schwab, Frank Engel

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) não existe nenhuma participação privada 
na pessoa coletiva controlada, desde que 
esta não esteja legalmente prevista no 
respetivo Estado-Membro.
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Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Estas formas de cooperação devem continuar a 
ser possíveis. Mas, de resto, qualquer outra participação privada deverá estar excluída, em 
conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 373
Jürgen Creutzmann

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

Texto da Comissão Alteração

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

c) a participação privada na pessoa coletiva 
controlada não excede 50 % das suas 
ações com direito de voto.

Or. en

Justificação

Os investidores privados só podem influenciar as decisões em matéria de gestão se detiverem 
mais de 50 % das ações com direito de voto da pessoa coletiva controlada. Esta alteração 
visa possibilitar os investimentos de capital puro sem afetar a isenção relativa à contratação 
interna («in-house») e a cooperação horizontal.

Alteração 374
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. en

Justificação

Esta interpretação abrangente da decisão do TJE é desnecessária e não contribui para 
tornar o texto mais curto e preciso.

Alteração 375
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 376
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 377
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. fr

Alteração 378
Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 379
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As filiais são frequentemente constituídas com vista a prosseguirem interesses que 
ultrapassam os interesses da entidade que as controla. Deve, por conseguinte, ser suficiente 
que os interesses não sejam contraditórios.

Alteração 380
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato de «obras, fornecimentos ou 
serviços» na aceção do artigo 2.º, n.º 7, da 
presente diretiva se forem satisfeitas 
cumulativamente as seguintes condições:

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades adjudicantes não é considerado 
um contrato de «obras, fornecimentos ou 
serviços» na aceção do artigo 2.º, n.º 7, da 
presente diretiva, pelo que não é 
abrangido pela presente diretiva, se forem 
satisfeitas cumulativamente as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 381
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 382
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) o acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes com vista ao exercício 

(Não se aplica à versão portuguesa.)
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conjunto das respetivas missões de serviço 
público e envolver direitos e obrigações 
mútuos das partes;

Or. fr

Alteração 383
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) o objetivo da parceria é a realização de
uma missão de serviço público atribuída a 
todas as autoridades públicas 
participantes, ou a execução de uma 
tarefa auxiliar necessária à realização da 
missão de serviço público atribuída a 
todas as autoridades públicas;

Or. en

Alteração 384
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 385
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) o acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes que atuam como autoridades
competentes a fim de garantir, em
conjunto, a organização da mesma missão 
de serviço público;

Or. en

Justificação

Clarificação da definição de cooperação horizontal.

Alteração 386
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 387
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Justificação

A exclusão explícita da cooperação horizontal (artigo 21.º, n.º 4) suscita dúvidas quanto ao 
estatuto da transferência de competência entre autoridades públicas («intercommunalité» no 
direito francês), a qual não é objeto de uma exclusão explícita. Em consequência, é proposto 
um novo artigo para excluir a transferência de competências entre autoridades públicas do 
âmbito de aplicação da presente diretiva.

Alteração 388
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o acordo apenas é regido por 
considerações de interesse público;

Suprimido

Or. en

Alteração 389
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 390
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 391
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) o acordo apenas é regido por 
considerações de interesse público;

b) o acordo apenas é regido por 
considerações de interesse público e não 
está orientado para o mercado;
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Or. en

Justificação

Em consonância com as alterações anteriores.

Alteração 392
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 393
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Muitas entidades desta natureza criadas por organismos públicos utilizam filiais comerciais 
para prestar um leque de serviços, tanto a autoridades locais e entidades associadas como a 
outras organizações, quando o mercado não presta os serviços em causa.
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Alteração 394
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 395
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 396
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) as autoridades adjudicantes
participantes não exercem no mercado livre 

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

do contrato num valor superior a 20 % do 
seu volume de negócios relativo a essas 
atividades;

Or. en

Justificação

Este é um esclarecimento necessário com vista a evitar litígios.

Alteração 397
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 398
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) as autoridades adjudicantes participantes 
não operam no mercado livre;

Or. en
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Justificação

Em consonância com as alterações anteriores.

Alteração 399
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 400
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 401
Evelyne Gebhardt
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Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 402
Andreas Schwab, Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 403
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) não existe qualquer participação 
privada em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.

e) a missão é executada unicamente pelas 
autoridades públicas em causa, sem a
participação de partes do setor privado, 
com exceção das autoridades adjudicantes 
que participam na cooperação enquanto 
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organismos de direito público na aceção 
do artigo 2.º, n.º 4.

Or. en

Alteração 404
Andreas Schwab, Frank Engel

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) não existe qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas.

e) não existe qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas, desde que esta não esteja 
legalmente prevista no respetivo 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Estas formas de cooperação devem continuar a 
ser possíveis. Mas, de resto, qualquer outra participação privada deverá estar excluída, em 
conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 405
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) não existe qualquer participação 
privada em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas.

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

Or. en
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Alteração 406
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 407
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Todas as condições devem ser verificadas no momento da adjudicação do contrato.

Alteração 408
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir uma 
participação privada, do que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, exceto se a 
participação privada for imposta por lei 
e/ou não fosse previsível no momento da 
adjudicação inicial.

Or. en

Alteração 409
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 410
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exclusões previstas nos n.ºs 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir uma 
participação privada, de que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 

As exclusões previstas nos n.ºs 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir uma 
participação privada, de que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 



PE492.861v02-00 182/202 AM\911613PT.doc

PT

a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais, exceto se a 
participação privada na pessoa coletiva 
que a converte numa empresa associada é 
adquirida por meio de um dos 
procedimentos referidos na presente 
Diretiva ou nas Diretivas (substituição da 
2004/17/CE e 2004/18/CE).

Or. es

Alteração 411
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As exclusões previstas nos n.ºs 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que qualquer uma das 
condições cumulativas aí enunciadas 
deixe de ser satisfeita, de que resulte a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

Or. en

Alteração 412
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Contudo, a transferência de tarefas entre 
organizações do setor público é uma 
questão de organização administrativa 
interna dos Estados-Membros, não 
estando sujeita à legislação aplicável aos 
contratos públicos.
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Or. en

Alteração 413
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, por 
«empresa associada» entende-se qualquer 
empresa cujas contas anuais sejam 
consolidadas com as da entidade 
adjudicante em conformidade com os 
requisitos da Sétima Diretiva 
83/349/CEE40 .

1. Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º 
e na medida em que as condições 
previstas no n.ºs 2 e 4 estejam 
preenchidas, a presente diretiva não se 
aplica aos contratos celebrados:

(a) entre uma entidade adjudicante e uma 
empresa que lhe esteja associada;

(b) por uma empresa comum constituída 
exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes para desenvolver as atividades 
enumeradas nos artigos 5.º a 11.º, com uma 
empresa associada a uma dessas entidades 
adjudicantes.

Or. fr

Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente: 1) o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara);
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. O antigo n.º 1 é para o n.º 2 (ver alteração ao 
artigo 22.º, n.º 2).

Alteração 414
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.ºs 1 e 2
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Texto da Comissão Alteração

1. Para efeitos do presente artigo, por 
«empresa associada» entende-se qualquer 
empresa cujas contas anuais sejam 
consolidadas com as da entidade 
adjudicante em conformidade com os 
requisitos da Sétima Diretiva 83/349/CEE.

1. Para efeitos do presente artigo, por 
«empresa associada» entende-se:

a) qualquer empresa cujas contas anuais 
sejam consolidadas com as da entidade 
adjudicante em conformidade com os 
requisitos da Sétima Diretiva 83/349/CEE;

b) qualquer empresa que:
2. No caso das entidades não abrangidas 
por essa diretiva, por «empresa 
associada», entende-se qualquer empresa 
que:
a) possa estar, direta ou indiretamente, sob 
a influência dominante da entidade 
adjudicante, na aceção do artigo 2.º, n.º 5, e 
do artigo 4, n.º 1, da presente diretiva;

i) possa estar, direta ou indiretamente, sob 
a influência dominante da entidade 
adjudicante, na aceção do artigo 2.º, n.º 5, e 
do artigo 4, n.º 1, da presente diretiva;

b) possa exercer uma influência dominante 
sobre a entidade adjudicante;

ii) possa exercer uma influência dominante 
sobre a entidade adjudicante;

c) tal como a entidade adjudicante, esteja 
sujeita à influência dominante de uma 
outra empresa por motivos de propriedade, 
participação financeira ou regras que lhe 
sejam aplicáveis.

iii) tal como a entidade adjudicante, esteja 
sujeita à influência dominante de uma 
outra empresa por motivos de propriedade, 
participação financeira ou regras que lhe 
sejam aplicáveis.

Or. en

Alteração 415
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. No caso das entidades não abrangidas 
por essa diretiva, por «empresa associada», 
entende-se qualquer empresa que:

2. Para efeitos do disposto no presente 
artigo, por «empresa associada», entende-
se:
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a) Qualquer empresa cujas contas anuais 
sejam consolidadas com as da entidade 
adjudicante em conformidade com os 
requisitos da Sétima Diretiva 83/349/CEE 
do Conselho; ou
b) Qualquer empresa que satisfaça uma das 
seguintes condições:
i) uma empresa que possa estar, direta ou 
indiretamente, sob a influência dominante 
da entidade adjudicante, na aceção do 
artigo 5.º, n.º 2, da presente diretiva;
ii) uma empresa que possa exercer uma 
influência dominante sobre a entidade 
adjudicante;

iii) uma empresa que, tal como a entidade 
adjudicante, esteja sujeita à influência 
dominante de uma outra empresa por 
motivos de propriedade, participação 
financeira ou regras que lhe sejam 
aplicáveis.

O conceito de influência dominante 
encontra-se definido no artigo 4.º, n.º 1, da 
presente diretiva.

Or. fr

Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente 1): o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara);
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. A remissão para o artigo 4.º, n.º 1, clarifica 
aquilo a que a esta referência diz respeito (a influência dominante e não a entidade 
adjudicante).

Alteração 416
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) possa estar, direta ou indiretamente, Suprimido
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sob a influência dominante da entidade 
adjudicante, na aceção do artigo 2.º, n.º 5, 
e do artigo 4, n.º 1, da presente diretiva;

Or. fr

Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente 1): o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara);
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. A remissão para o artigo 4.º, n.º 1, clarifica 
aquilo a que a esta referência diz respeito (a influência dominante e não a entidade 
adjudicante).

Alteração 417
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) possa exercer uma influência 
dominante sobre a entidade adjudicante;

Suprimido

Or. fr

Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente 1): o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara); 
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. A remissão para o artigo 4.º, n.º 1, clarifica 
aquilo a que a esta referência diz respeito (a influência dominante e não a entidade 
adjudicante).

Alteração 418
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) tal como a entidade adjudicante, esteja 
sujeita à influência dominante de uma 
outra empresa por motivos de 
propriedade, participação financeira ou 
regras que lhe sejam aplicáveis.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente 1): o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara); 
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. A remissão para o artigo 4.º, n.º 1, clarifica 
aquilo a que a esta referência diz respeito (a influência dominante e não a entidade 
adjudicante).

Alteração 419
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo do disposto no artigo 21.º 
e do preenchimento das condições 
previstas no n.º 4, a presente diretiva não 
se aplica aos contratos celebrados:

Suprimido

(a) entre uma entidade adjudicante e uma 
empresa associada; ou

(b) por uma empresa comum constituída 
exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes para desenvolver as 
atividades enumeradas nos artigos 5.º a 
11.º, com uma empresa associada a uma 
dessas entidades adjudicantes.

Or. fr
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Justificação

Reorganização e clarificação da totalidade do artigo de forma a indicar claramente 1): o 
objeto do artigo (exclusão de determinados contratos); 2) a definição de empresa associada 
(anteriormente separada em dois números, artigo 22.º, n.ºs 1 e 2, cuja relação não era clara); 
e 3) as condições aplicáveis a estas exclusões. A remissão para o artigo 4.º, n.º 1, clarifica 
aquilo a que a esta referência diz respeito (a influência dominante e não a entidade 
adjudicante).

Alteração 420
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) entre uma entidade adjudicante e uma 
empresa associada; ou

a) entre uma entidade adjudicante e uma 
empresa associada cuja atividade se limite 
à prestação de serviços, fornecimentos ou 
realização de obras ao grupo a que 
pertence, em vez de comercializá-los no 
mercado; ou

Or. en

Justificação

Clarificação da exclusão de contratos adjudicados a empresas associadas, a fim de evitar 
qualquer distorção da concorrência em benefício das referidas empresas.

Alteração 421
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 aplica-se: 4. O n.º 1 aplica-se:

Or. fr
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Justificação

Adaptação às alterações apresentadas ao presente artigo. Uma vez que o anterior n.º 3 foi 
transformado em n.º 1 por razões de clarificação e simplificação, a referência no n.º 4 foi 
modificada.

Alteração 422
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O n.º 3 aplica-se: 4. O n.º 2 aplica-se se a empresa 
associada:

a) aos contratos de serviços, desde que 
pelo menos 80 % da média do volume de 
negócios da empresa associada, em 
matéria de serviços, nos últimos três anos, 
provenha da prestação desses serviços às 
empresas às quais se encontra associada;

a) for, ela própria, uma autoridade 
adjudicante;

b) aos contratos de fornecimento, desde 
que pelo menos 80 % da média do volume 
de negócios da empresa associada, em 
matéria de fornecimentos, nos últimos 
três anos, provenha dos fornecimentos 
efetuados às empresas às quais se 
encontra associada;

b) no caso de não ser uma autoridade 
adjudicante, incluir entre as suas 
atividades uma ou mais das atividades 
referidas nos artigos 5.º a 11.º, ou 
qualquer combinação destas, e beneficiar 
de direitos especiais ou exclusivos 
concedidos por uma autoridade
competente de um Estado-Membro.

c) aos contratos de obras, desde que pelo 
menos 80 % da média do volume de 
negócios total da empresa associada, em 
matéria de obras, nos últimos três anos, 
provenha da realização dessas obras para 
as empresas às quais se encontra 
associada.

Or. en

Alteração 423
Philippe Juvin
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) aos contratos de serviços, desde que 
pelo menos 80% da média do volume de 
negócios da empresa associada, em 
matéria de serviços, nos últimos três anos, 
provenha da prestação desses serviços às 
empresas às quais se encontra associada;

(a) aos contratos de serviços, desde que 
pelo menos 80% da média do volume de 
negócios da empresa associada nos últimos 
três anos, tendo em conta a totalidade dos
serviços prestados por essa empresa,
provenham da prestação desses serviços à 
entidade adjudicante a que está associada 
ou à entidade adjudicante que está sujeita 
à influência dominante de uma outra 
empresa a que o parceiro contratual se 
encontre associado;

Or. fr

Justificação

O cálculo de 80% do volume de negócios deve ter em conta a totalidade dos serviços 
prestados pela empresa associada (serviços prestados pela entidade adjudicante + outros 
serviços). Relação necessária entre o valor de 80% do volume de negócios da empresa 
associada e a entidade adjudicante que adjudicou o contrato à mesma, quer a entidade 
adjudicante esteja efetivamente associada, quer esteja sujeita à influência dominante de outra 
empresa a que o parceiro contratual se encontra associado.

Alteração 424
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) aos contratos de serviços, desde que pelo 
menos 80 % da média do volume de 
negócios da empresa associada, em matéria 
de serviços, nos últimos três anos, 
provenha da prestação desses serviços às 
empresas às quais se encontra associada;

a) aos contratos de serviços, desde que o
volume de negócios da empresa associada, 
em matéria de serviços, nos últimos três 
anos, provenha da prestação desses 
serviços às empresas às quais se encontra 
associada;

Or. en
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Justificação

A presente alteração tem como objetivo limitar a isenção para evitar distorções de 
concorrência a favor de empresas associadas que operem igualmente no mercado no que se 
refere às atividades que desempenham para a entidade adjudicante.

Alteração 425
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) aos contratos de fornecimento, desde 
que pelo menos 80% da média do volume 
de negócios da empresa associada, em 
matéria de fornecimentos, nos últimos três 
anos, provenha dos fornecimentos 
efetuados às empresas às quais se 
encontra associada;

(b) aos contratos de fornecimento, desde 
que pelo menos 80% da média do volume 
de negócios da empresa associada nos 
últimos três anos, tendo em conta a 
totalidade das obras fornecidas por essa 
empresa em geral, provenham desses
fornecimentos à entidade adjudicante a 
que se encontra associada ou à entidade 
adjudicante que está sujeita à influência 
dominante de uma outra empresa a que o 
parceiro contratual esteja associado.

Or. fr

Justificação

O cálculo de 80% do volume de negócios deve ter em conta a totalidade dos bens fornecidos 
pela empresa associada (bens fornecidos à entidade adjudicante + outros fornecimentos).
Relação necessária entre o valor de 80% do volume de negócios da empresa associada e a 
entidade adjudicante que adjudicou o contrato à mesma, quer a entidade adjudicante esteja 
efetivamente associada, quer esteja sujeita à influência dominante de outra empresa a que o 
parceiro contratual se encontra associado.

Alteração 426
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) aos contratos de fornecimento, desde 
que pelo menos 80 % da média do volume 
de negócios da empresa associada, em 
matéria de fornecimentos, nos últimos três 
anos, provenha dos fornecimentos 
efetuados às empresas às quais se encontra 
associada;

b) aos contratos de fornecimento, desde 
que o volume de negócios da empresa 
associada, em matéria de fornecimentos, 
nos últimos três anos, provenha dos 
fornecimentos efetuados às empresas às 
quais se encontra associada;

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objetivo limitar a isenção para evitar distorções de 
concorrência a favor de empresas associadas que operem igualmente no mercado no que se 
refere às atividades que desempenham para a entidade adjudicante.

Alteração 427
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) aos contratos de obras, desde que pelo 
menos 80% da média do volume de 
negócios total da empresa associada, em 
matéria de obras, nos últimos três anos, 
provenha da realização dessas obras para
as empresas às quais se encontra 
associada.

(c) aos contratos de obras, desde que pelo 
menos 80% da média do volume de 
negócios total da empresa associada nos 
últimos três anos, tendo em conta a 
totalidade das obras fornecidas por essa 
empresa em geral, provenham da 
realização dessas obras à entidade 
adjudicante a que se encontra associada
ou à entidade adjudicante que está sujeita 
à influência dominante de uma outra 
empresa a que o parceiro contratual está 
associado.

Or. fr

Justificação

O cálculo de 80% do volume de negócios deve ter em conta a totalidade das obras realizadas 
pela empresa associada (obras realizadas pela entidade adjudicante + outras obras).
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Relação necessária entre o valor de 80% do volume de negócios da empresa associada e a 
entidade adjudicante que adjudicou o contrato à mesma, quer a entidade adjudicante esteja 
efetivamente associada, quer esteja sujeita à influência dominante de outra empresa a que o 
parceiro contratual se encontra associado.

Alteração 428
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) aos contratos de obras, desde que pelo 
menos 80 % da média do volume de 
negócios total da empresa associada, em 
matéria de obras, nos últimos três anos, 
provenha da realização dessas obras para 
as empresas às quais se encontra associada.

c) aos contratos de obras, desde que o 
volume de negócios total da empresa 
associada, em matéria de obras, nos 
últimos três anos, provenha da realização 
dessas obras para as empresas às quais se 
encontra associada.

Or. en

Justificação

A presente alteração tem como objetivo limitar a isenção para evitar distorções de 
concorrência a favor de empresas associadas que operem igualmente no mercado no que se 
refere às atividades que desempenham para a entidade adjudicante.

Alteração 429
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Se, em função da data de criação ou de 
início de atividade da empresa associada, 
o volume de negócios relativo aos três 
últimos anos não estiver disponível, basta 
que a empresa mostre que o volume de 
negócios referido no n.º 4, alíneas a), b) 
ou c) é credível, nomeadamente através de 
projeções de atividades.

Suprimido
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Or. fr

Justificação

La référence à des projections d'activités et au caractère "vraisemblable" de la réalisation du 
chiffre d'affaires reste vague et source potentielle d'abus de cette exclusion.

Alteração 430
Jürgen Creutzmann

Proposta de diretiva
Artigo 24 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou ao organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, as seguintes 
informações relativas à aplicação dos 
artigos 22.º, n.ºs 2 e 3, e 23.º:

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão as seguintes informações 
relativas à aplicação dos artigos 22.º, n.ºs 2 
e 3, e 23.º:

Or. en

Alteração 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro 
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no 
Estado-Membro em que é exercida a 
atividade, esta última está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado. Os concursos para 
trabalhos de conceção organizados para 
exercer este tipo de atividade nessa área 
geográfica também não são abrangidos 

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro 
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no 
Estado-Membro em que é exercida a 
atividade, ou nos setores ou segmentos 
conexos específicos, esta última está 
diretamente exposta à concorrência em 
mercados de acesso não limitado. Os 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados para exercer este tipo de 
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pela presente diretiva. Essa avaliação da 
concorrência, que será efetuada à luz das 
informações de que a Comissão dispõe e 
para efeitos da presente diretiva, não 
prejudica a aplicação do direito da 
concorrência.

atividade nessa área geográfica também 
não são abrangidos pela presente diretiva.
Essa avaliação da concorrência, que será 
efetuada à luz das informações de que a 
Comissão dispõe e para efeitos da presente 
diretiva, não prejudica a aplicação do 
direito da concorrência.

Or. en

Alteração 432
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro 
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no Estado-
Membro em que é exercida a atividade, 
esta última está diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado. Os concursos para trabalhos de 
conceção organizados para exercer este 
tipo de atividade nessa área geográfica 
também não são abrangidos pela presente 
diretiva. Essa avaliação da concorrência, 
que será efetuada à luz das informações de 
que a Comissão dispõe e para efeitos da 
presente diretiva, não prejudica a aplicação 
do direito da concorrência.

1. Os contratos destinados a permitir a 
realização de uma das atividades referidas 
nos artigos 5.º a 11.º não estão abrangidos 
pela presente diretiva se o Estado-Membro
ou as entidades adjudicantes que 
apresentaram o pedido previsto no artigo 
28.º puderem demonstrar que, no Estado-
Membro em que é exercida a atividade ou 
nos setores relativos específicos ou 
segmentos, esta última está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado. Os concursos para 
trabalhos de conceção organizados para 
exercer este tipo de atividade nessa área 
geográfica também não são abrangidos 
pela presente diretiva. Essa avaliação da 
concorrência, que será efetuada à luz das 
informações de que a Comissão dispõe e 
para efeitos da presente diretiva, não 
prejudica a aplicação do direito da 
concorrência.

Or. it

Alteração 433
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
questão de saber se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência deve
ser colocada com base em critérios 
conformes com as disposições do Tratado, 
que podem incluir as características dos 
produtos ou serviços em causa, a existência 
de produtos ou serviços alternativos, os 
preços e a presença, real ou potencial, de 
vários fornecedores de produtos ou 
prestadores dos serviços em causa.

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
questão de saber se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência no 
mercado relevante, tanto em função do 
seu produto como em função da sua 
dimensão geográfica, tem de ser colocada.
A definição do mercado relevante deve ser
decidida com base em critérios conformes 
com as disposições do Tratado, que podem 
incluir as características dos produtos ou 
serviços em causa que são considerados 
substituíveis tanto do lado da procura 
como do da oferta – como, por exemplo, a 
intermodalidade no setor dos transportes 
–, a existência de produtos ou serviços 
alternativos, os preços e a presença, real ou 
potencial, de vários fornecedores de 
produtos ou prestadores dos serviços em 
causa.

Or. en

Alteração 434
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
questão de saber se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência deve 
ser colocada com base em critérios 
conformes com as disposições do Tratado, 
que podem incluir as características dos 
produtos ou serviços em causa, a existência 
de produtos ou serviços alternativos, os 
preços e a presença, real ou potencial, de 
vários fornecedores de produtos ou 

2. Para efeitos da aplicação do n.º 1, a 
questão de saber se uma atividade está 
diretamente exposta à concorrência, é 
necessário definir o mercado relevante 
para o produto e o mercado geográfico 
relevante. Para definir o mercado 
relevante para o produto, recorre-se a 
critérios conformes com as disposições do 
Tratado em matéria de concorrência, que 
podem incluir as características dos 
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prestadores dos serviços em causa. produtos ou serviços em causa, a existência 
de produtos ou serviços alternativos, 
considerados como potenciais substitutos 
do agente da procura ou oferta, os preços 
e a presença, real ou potencial, de vários 
fornecedores de produtos ou prestadores 
dos serviços em causa. O mercado 
geográfico de referência, com base no 
qual é feita a avaliação relativa à 
exposição à concorrência, é constituído 
pelo território no qual as empresas em 
causa intervêm com a oferta e na procura 
de bens e de serviços, no qual as 
condições de concorrência são 
suficientemente homogéneas e que pode 
ser distinguido dos territórios vizinhos, 
sobretudo por motivos das condições de 
concorrência sensivelmente diferentes das 
que prevalecem naqueles territórios. Essa 
avaliação deve ter em conta, 
nomeadamente, a natureza e as 
características dos produtos ou serviços 
em causa, as barreiras à entrada, as 
preferências dos consumidores, as 
grandes diferenças a nível de quotas de 
mercado das empresas entre as áreas em 
causa e as áreas vizinhas ou as diferenças 
substanciais de preços.

Or. it

Alteração 435
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

3. Para efeitos do n.º 1, se o 
Estado-Membro tiver transposto e aplicado 
as disposições da legislação da União 
constantes do anexo III, considera-se que 
não existem restrições de acesso ao 
mercado.

3. Para efeitos do n.º 1, se o 
Estado-Membro tiver transposto e aplicado 
as disposições da legislação da União 
constantes do anexo III, considera-se que 
não existem restrições de acesso ao 
mercado, ou se o Estado-Membro tiver 
alargado ao mercado em questão a 
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aplicação dos princípios estipulados na 
referida legislação. Quando não se puder 
presumir que existe livre acesso a um 
dado mercado com base no primeiro 
parágrafo, deve ser demonstrado que o 
acesso ao mercado em causa é livre de 
facto e de direito.

Or. en

Alteração 436
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado, pode apresentar um 
pedido para estabelecer que a presente 
diretiva não se aplica à adjudicação de 
contratos ou à organização de concursos 
para trabalhos de conceção que visem o 
exercício dessa atividade.

1. Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está completa ou 
parcialmente, mesmo no respeitante aos 
respetivos setores ou segmentos 
individuais, diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado, pode apresentar um pedido para 
estabelecer que a presente diretiva não se 
aplica à adjudicação de contratos ou à 
organização de concursos para trabalhos de 
conceção que visem o exercício dessa 
atividade ou de um dos seus setores ou 
segmentos individuais.

Or. en

Alteração 437
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está diretamente 
exposta à concorrência em mercados de 
acesso não limitado, pode apresentar um 
pedido para estabelecer que a presente 
diretiva não se aplica à adjudicação de 
contratos ou à organização de concursos 
para trabalhos de conceção que visem o 
exercício dessa atividade.

1. Quando um Estado-Membro ou, se 
previsto na legislação do Estado-Membro 
em causa, uma entidade adjudicante, 
considerar que, com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º, n.ºs 2 e 3, 
determinada atividade está, totalmente ou 
em parte, ainda que relativamente a 
setores isolados ou segmentos dessa 
atividade, diretamente exposta à 
concorrência em mercados de acesso não 
limitado, pode apresentar um pedido para 
estabelecer que a presente diretiva não se 
aplica à adjudicação de contratos ou à 
organização de concursos para trabalhos de 
conceção que visem o exercício dessa 
atividade ou o setor isolado ou segmento 
de essa atividade.

Or.

Alteração 438
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa. Essa posição deve analisar de
forma exaustiva as condições para a 
eventual aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 
1, à atividade em causa, em conformidade 
com os n.ºs 2 e 3.

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa ou de um dos seus setores ou 
segmentos individuais.

Or. en
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Alteração 439
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa. Essa posição deve analisar de forma 
exaustiva as condições para a eventual 
aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 1, à 
atividade em causa, em conformidade com 
os n.ºs 2 e 3.

Os pedidos devem ser acompanhados de 
uma posição fundamentada adotada por 
uma autoridade nacional independente com 
competência no domínio de atividade em 
causa ou o setor isolado ou segmento 
dessa atividade. Essa posição deve analisar 
de forma exaustiva as condições para a 
eventual aplicabilidade do artigo 27.º, n.º 1, 
à atividade em causa, em conformidade 
com os n.ºs 2 e 3.

Or. it

Alteração 440
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade referida nos 
artigos 5.º a 11.º está diretamente exposta à 
concorrência com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º. Estas decisões de 
execução são adotadas em conformidade 
com o procedimento de consulta referido 
no artigo 100.º, n.º 2.

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade, ou um dos 
seus setores ou segmentos individuais, 
referida nos artigos 5.º a 11.º está 
diretamente exposta à concorrência com 
base nos critérios definidos no artigo 27.º.
Estas decisões de execução são adotadas 
em conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 100.º, n.º 2.

Or. en
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Alteração 441
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade referida nos 
artigos 5.º a 11.º está diretamente exposta à 
concorrência com base nos critérios 
definidos no artigo 27.º. Esses atos de 
execução são adotados em conformidade 
com o procedimento de consulta referido 
no artigo 100.º, n.º 2.

Mediante pedido apresentado em 
conformidade com o n.º 1 do presente 
artigo, a Comissão pode, através de uma 
decisão de execução adotada nos prazos 
previstos no n.º 4 do presente artigo, 
estabelecer se uma atividade referida nos 
artigos 5.º a 11.º ou o setor isolado ou 
segmento de essa atividade, está 
diretamente exposta à concorrência com 
base nos critérios definidos no artigo 27.º.
Esses atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 100.º, n.º 2.

Or.

Alteração 442
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os contratos cujo objetivo é permitir a 
realização da atividade em causa e os 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade 
deixam de ser abrangidos pela presente 
diretiva nos seguintes casos:

Os contratos cujo objetivo é permitir a
realização da atividade em causa, ou de um 
dos seus setores ou segmentos individuais,
e os concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade, ou 
um dos seus setores ou segmentos 
individuais, deixam de ser abrangidos pela 
presente diretiva nos seguintes casos:

Or. en
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Alteração 443
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os contratos cujo objetivo é permitir a 
realização da atividade em causa e os 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade 
deixam de ser abrangidos pela presente 
diretiva nos seguintes casos:

Os contratos cujo objetivo é permitir a 
realização da atividade em causa, ou o 
setor isolado ou segmento dessa atividade, 
e os concursos para trabalhos de conceção 
organizados para realizar tal atividade, ou 
o setor isolado ou segmento dessa 
atividade, deixam de ser abrangidos pela 
presente diretiva nos seguintes casos:

Or. it

Alteração 444
Raffaele Baldassarre, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Sempre que uma atividade num 
determinado Estado-Membro seja já objeto 
de um processo ao abrigo do n.ºs 1, 2 e 3, 
os pedidos subsequentes relativos a essa 
mesma atividade que sejam recebidos no 
mesmo Estado-Membro antes do termo do 
prazo iniciado para a tomada de decisão 
sobre o primeiro pedido não são 
considerados processos novos e são 
tratados no quadro do primeiro pedido.

4. Sempre que uma atividade, ou o setor 
isolado ou segmento dessa atividade, num 
determinado Estado-Membro seja já objeto 
de um processo ao abrigo do n.ºs 1, 2 e 3, 
os pedidos subsequentes relativos a essa 
mesma atividade ou o setor isolado ou 
segmento que sejam recebidos no mesmo 
Estado-Membro antes do termo do prazo 
iniciado para a tomada de decisão sobre o 
primeiro pedido não são considerados 
processos novos e são tratados no quadro 
do primeiro pedido.
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