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PR_COD_1amCom

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
*** Processo de aprovação

***I Processo legislativo ordinário (primeira leitura)
***II Processo legislativo ordinário (segunda leitura)

***III Processo legislativo ordinário (terceira leitura)

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta no projeto 
de ato).

Alterações a um projeto de ato

Nas alterações do Parlamento, as diferenças em relação ao projeto de ato são 
assinaladas simultaneamente em itálico e a negrito. A utilização de itálico 
sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e tem 
por objetivo assinalar elementos do projeto de ato que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.

O cabeçalho de qualquer alteração relativa a um ato existente, que o projeto 
de ato pretenda modificar, comporta uma terceira e uma quarta linhas, que 
identificam, respetivamente, o ato existente e a disposição visada do ato em 
causa. As partes transcritas de uma disposição de um ato existente que o 
Parlamento pretende alterar, sem que o projeto de ato o tenha feito, são 
assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes a esses excertos 
são evidenciadas do seguinte modo: [...].
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

Proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos contratos 
públicos celebrados pelas entidades que operam nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais
(COM(2011)0895 – C7-0007/2012– 2011/0439(COD))

(Processo legislativo ordinário: primeira leitura)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2011)0895),

– Tendo em conta o n.º 2 do artigo 294.º, o n.º 1 do artigo 53.º e os artigos 62.º e 114.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nos termos dos quais a proposta lhe 
foi apresentada pela Comissão (C7-0007/2012),

– Tendo em conta o n.º  3 do artigo 294.º  do Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

– Tendo em conta os pareceres fundamentados apresentados pelo Parlamento da Suécia e 
pela Câmara dos Comuns do Reino Unido - no âmbito do Protocolo n.º 2 relativo à 
aplicação dos princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade - que afirma que o 
projeto de ato legislativo não respeita o princípio da subsidiariedade,

– Tendo em conta o parecer do Comité Económico e Social Europeu, de 26 de abril de 
20121, 

– Tendo em conta o parecer do Comité das Regiões, de xx de xx de 20122,

– Tendo em conta o artigo 55.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos 
Consumidores e os pareceres da Comissão do Comércio Internacional, da Comissão do 
Emprego e dos Assuntos Sociais, da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, 
da Comissão dos Transportes e do Turismo, da Comissão do Desenvolvimento Regional e 
da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A7-0000/2012),

1. Aprova a posição em primeira leitura que se segue;

2. Requer à Comissão que lhe submeta de novo a sua proposta, se pretender alterá-la 
substancialmente ou substituí-la por outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão, bem como aos Parlamentos nacionais.

                                               
1 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
2 Ainda não publicado no Jornal Oficial.
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Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham um 
papel fundamental na estratégia Europa 
2020, 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 postais, 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 
serviços, devem ser revistas e modernizadas, 
a fim de aumentar a eficiência da despesa 
pública, 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 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.

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia 
Europa 2020, 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 postais, 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 serviços, devem ser 
revistas e modernizadas para permitir 
que as entidades públicas adquirentes 
utilizem melhor o instrumento dos 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável e outros 
objetivos sociais comuns, a fim de assim
aumentar a eficiência da despesa pública,
garantindo os melhores resultados em
termos de custo-benefício, em particular 
facilitando a participação das pequenas e 
médias empresas na contratação pública.
É igualmente necessário simplificar as 
regras da União em matéria de contratos 
públicos, particularmente no que diz 
respeito ao método implementado para 
atingir os objetivos de sustentabilidade 
que devem ser incluídos na política de 
contratação pública e clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir 
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uma melhor segurança jurídica e 
incorporar alguns aspetos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Or. fr

Justificação

Este considerando está relacionado com os artigos 54.º, 70.º, 76.º, 77.º e 79.º. Importa 
realçar o papel dos contratos públicos para atingir os objetivos da estratégia Europa 2020, 
incluindo os objetivos sociais e o desenvolvimento sustentável. A simplificação da diretiva 
deve ter em conta os métodos para incorporar na política de contratação pública os objetivos 
de natureza social e de sustentabilidade.

Alteração 2
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 o conceito de 
processo de produção socialmente 
sustentável 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 e garantir, ao longo da cadeia 
de abastecimento, o cumprimento dos 
requisitos de saúde e de segurança 
pública, bem como das normas sociais e 
da legislação nacional e da União 
Europeia no domínio laboral. A presente 
diretiva especifica de que forma as 
entidades adjudicantes deverão 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, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
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do contrato, bem como a possibilidade de 
obter a melhor relação qualidade/preço 
para os seus contratos.

Or. fr

Justificação

Este considerando foi alterado em consonância com a alteração do artigo 2.º, n.º 23.

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Embora as especificações técnicas, 
os critérios de adjudicação e as condições 
de execução do contrato desempenhem 
papéis distintos no processo de 
adjudicação de contratos, a substância 
dessas especificações e critérios é 
idêntica. Através das especificações 
técnicas, as entidades adjudicantes 
definem as condições exigidas para a 
participação no contrato. A habilitação 
para o cumprimento das especificações 
técnicas é uma condição necessária para 
se ser candidato à adjudicação de um 
contrato, devendo, por conseguinte, ser 
consideradas apenas as obras, 
fornecimentos e serviços que satisfaçam 
as referidas especificações. Além disso, os 
critérios de adjudicação permitem que as 
entidades adjudicantes comparem as 
vantagens das diferentes combinações de 
critérios. Cada proposta deve ser avaliada 
relativamente a cada critério, não sendo, 
porém, a capacidade de cumprimento de 
todos os critérios de elegibilidade uma 
condição necessária para ser candidato à 
adjudicação de um contrato. Finalmente, 
as condições de execução do contrato 
devem ser incluídas no contrato a fim de 
indicar a forma como o contrato deve ser 
executado. 
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Or. fr

Justificação

Este considerando é alterado em consonância com a alteração dos artigos 54.º, 76.º e 80.º.

Alteração 4
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 
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.

(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, bem como quaisquer 
comportamentos que constituam uma 
violação das normas em matéria de 
trabalho, ambiente e saúde pública, pode 
conduzir a distorções graves da 
concorrência e em violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União. 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. fr

Alteração 5
Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) A Decisão 94/800/CE do Conselho, de 
22 de dezembro de 1994, relativa à 
celebração, em nome da Comunidade 
Europeia e em relação às matérias da sua 

(14) A Decisão 94/800/CE do Conselho, de 
22 de dezembro de 1994, relativa à 
celebração, em nome da Comunidade 
Europeia e em relação às matérias da sua 
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competência, dos acordos resultantes das 
negociações multilaterais do Uruguay 
Round (1986-1994), aprovou, 
nomeadamente, o Acordo sobre Contratos 
Públicos da OMC, a seguir designado por
«acordo». O objetivo do acordo é 
estabelecer um quadro multilateral de 
direitos e de obrigações equilibrados em 
matéria de contratos públicos, com vista à 
liberalização e expansão do comércio 
mundial. No caso dos contratos abrangidos 
pelo acordo, bem como por outros acordos 
internacionais pertinentes a que União está 
vinculada, as entidades adjudicantes 
cumprem as suas obrigações no âmbito 
destes acordos aplicando a presente 
diretiva aos operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários dos 
mesmos.

competência, dos acordos resultantes das 
negociações multilaterais do Uruguay 
Round (1986-1994), aprovou, 
nomeadamente, o Acordo sobre Contratos 
Públicos da OMC, a seguir designado por
«acordo». Neste quadro multilateral de 
direitos e de obrigações equilibrados em 
matéria de contratos públicos, os Estados-
Membros devem envidar esforços no 
sentido de aprofundar a igualdade entre 
as empresas da União e as empresas de 
países terceiros no mercado interno, com 
vista a facilitar a integração das pequenas 
e médias empresas (PME) e a estimular o 
emprego e a inovação na União Europeia.
No caso dos contratos abrangidos pelo 
acordo, bem como por outros acordos 
internacionais pertinentes a que União está 
vinculada, as entidades adjudicantes 
cumprem as suas obrigações no âmbito 
destes acordos aplicando a presente 
diretiva aos operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários dos 
mesmos.

Or. fr

Alteração 6
Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Além disso, a União carece dum 
instrumento eficaz que permita, por um 
lado, incentivar o respeito do princípio de 
reciprocidade relativamente aos países 
terceiros que não concedem um acesso 
equivalente aos operadores europeus - em 
particular, através duma avaliação da 
reciprocidade substancial a efetuar pela 
Comissão - e, por outro, assegurar 
condições de concorrência leal e 
equitativa a nível mundial;

Or. en
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Alteração 7
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 
clarificar os casos em que os contratos 
celebrados entre autoridades adjudicantes 
não estão sujeitos à aplicação das regras 
relativas aos contratos públicos. Esta 
clarificação 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. 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. 
Estas condições devem ter especialmente 
em conta o conceito de empresa social, tal 
como definido pela Comunicação da 
Comissão, de 25 de outubro de 2011, 
intitulada "Iniciativa de 
Empreendedorismo Social". A presente 
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diretiva deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade 
adjudicante enquanto proponente num 
processo de adjudicação de um contrato 
provoque distorções da concorrência.

Or. fr

Justificação

Este considerando foi alterado em consonância com a alteração do artigo 21.º.

Alteração 8
Proposta de diretiva
Considerando 27

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
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. No entanto,
os prazos mínimos aplicados aos 
procedimentos de adjudicação na Diretiva 
2004/17/CE deveriam permanecer 
inalterados, a fim de garantir prazos de 
apresentação adequados. 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.
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Or. fr

Alteração 9
Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Além disso, assiste-se ao 
desenvolvimento constante de novas 
técnicas de aquisição eletrónica, como os 
catálogos eletrónicos. Estes permitem 
aumentar a concorrência e melhorar a 
eficácia dos contratos públicos, 
nomeadamente através de ganhos de tempo 
e das economias conseguidas. No entanto, 
é necessário estabelecer certas regras para 
garantir que essa utilização cumpre o 
disposto na presente diretiva e os 
princípios da igualdade de tratamento, da 
não-discriminação e da transparência. Em 
especial, em caso de reabertura de um 
concurso nos termos de um acordo-quadro 
ou de aplicação de um sistema de aquisição 
dinâmico ou quando são oferecidas 
garantias suficientes em matéria de 
rastreabilidade, de igualdade de tratamento 
e de previsibilidade, as entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
organizar concursos para aquisições 
específicas com base em catálogos 
eletrónicos previamente transmitidos. De 
acordo com as regras aplicáveis aos meios 
eletrónicos de comunicação, as entidades 
adjudicantes devem evitar os obstáculos 
injustificados ao acesso dos operadores 
económicos aos procedimentos de 
adjudicação em que as propostas deverão 
ser apresentadas sob a forma de catálogos 
eletrónicos e que asseguram o 
cumprimento dos princípios gerais da não-
discriminação e da igualdade de 
tratamento.

(31) Além disso, assiste-se ao 
desenvolvimento constante de novas 
técnicas de aquisição eletrónica, como os 
catálogos eletrónicos. Estes permitem 
aumentar a concorrência e melhorar a 
eficácia dos contratos públicos, 
nomeadamente através de ganhos de tempo 
e das economias conseguidas. No entanto, 
é necessário estabelecer certas regras para 
garantir que essa utilização cumpre o 
disposto na presente diretiva e os 
princípios da igualdade de tratamento, da 
não-discriminação e da transparência.
Além disso, os dados devem ser tratados
em conformidade com a legislação
nacional e da UE em matéria de proteção 
de dados. Em especial, em caso de 
reabertura de um concurso nos termos de 
um acordo-quadro ou de aplicação de um 
sistema de aquisição dinâmico ou quando 
são oferecidas garantias suficientes em 
matéria de rastreabilidade, de igualdade de 
tratamento e de previsibilidade, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a organizar concursos para 
aquisições específicas com base em 
catálogos eletrónicos previamente 
transmitidos. De acordo com as regras 
aplicáveis aos meios eletrónicos de 
comunicação, as entidades adjudicantes 
devem evitar os obstáculos injustificados 
ao acesso dos operadores económicos aos 
procedimentos de adjudicação em que as 
propostas deverão ser apresentadas sob a 
forma de catálogos eletrónicos e que 
asseguram o cumprimento dos princípios 
gerais da não-discriminação e da igualdade 
de tratamento.
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Or. fr

Justificação

Cf. artigo 48.º.

Alteração 10
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 

(35) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes devem permitir atingir 
os objetivos de sustentabilidade e de
abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, propostas que 
reflitam a diversidade das soluções técnicas
devem ser definidas com base em 
desempenhos ligados às características do 
ciclo de vida e do processo de produção 
socialmente sustentável das obras,
fornecimentos e serviços, a fim de
garantir a igualdade dos objetivos 
funcionais e sustentáveis e de lograr um 
nível suficiente de concorrência. As 
especificações técnicas devem ser 
elaboradas e aplicadas em conformidade 
com os princípios da transparência, da 
não-discriminação e da igualdade de
oportunidades. Estes princípios devem 
proteger não só os interesses dos 
proponentes mas também a concorrência 
efetiva, permitindo uma despesa pública 
mais eficiente para os contratos públicos 
que oferecem a melhor relação 
custos-benefícios. 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 



PE483.470v01-00 14/80 PR\902023PT.doc

PT

causa não tiver acesso aos referidos 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

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 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

Or. fr

Alteração 11
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, garantindo simultaneamente que 
a procura das entidades adjudicantes
incida sobre obras, produtos e serviços de 
elevada qualidade perfeitamente adaptados 
às suas necessidades e que incluam fatores 
ligados aos critérios do processo de 
produção socialmente sustentável e que 
integre igualmente as pessoas 
desfavorecidas. As entidades adjudicantes 
devem ser autorizadas a adotar como 
critérios de adjudicação a «proposta 
economicamente mais vantajosa», tendo 
em conta que deveriam fazer referência às
normas de qualidade adequadas por via de 
especificações técnicas ou de condições de 
execução dos contratos.
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Or. fr

Justificação

Cf. artigos 54.º e 76.º

Alteração 12
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
adjudiquem 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 13
Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 

(45) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
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contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Tendo em 
conta as grandes diferenças entre os setores 
específicos e entre os mercados, não seria 
contudo adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). Além disso, a definição de
metodologias comuns para o cálculo dos
custos ao longo do ciclo de vida tem 
revelado avanços significativos. Afigura-se 
portanto adequado continuar nesse 
caminho, deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas
obrigatórias em função das políticas e das 
condições do setor em causa, e promover o 
desenvolvimento e a adoção de abordagens 
europeias para determinar os custos ao 
longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Tendo em 
conta as grandes diferenças entre os setores 
específicos e entre os mercados, não seria 
contudo adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, relativo a um Programa 
Comunitário de Rotulagem em Matéria de 
Eficiência Energética para Equipamento de 
Escritório). Além disso, a definição de
abordagens comuns em matéria de custos 
do ciclo de vida e de processo de produção 
socialmente sustentável tem revelado 
avanços significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas
obrigatórias em função das políticas e das 
condições do setor em causa, e promover o 
desenvolvimento e a adoção de abordagens 
europeias em matéria de custos ao longo 
do ciclo de vida e de processo de produção 
socialmente sustentável como um 
incentivo adicional à utilização dos 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável. A legislação 
setorial deve também incluir as 
especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação com vista a ponderar os 
benefícios da sustentabilidade social e 
ambiental onde estes não possam ser 
quantificados em dinheiro, fornecendo 
simultaneamente um vínculo com o objeto 
do contrato e aderindo aos princípios da 



PR\902023PT.doc 17/80 PE483.470v01-00

PT

transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de oportunidades.

Or. fr

Justificação

Este considerando foi alterado em consonância com a alteração do artigo 54.º e do anexo 
VIII.

Alteração 14
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 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 

(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 devem determinar a proposta 
economicamente mais vantajosa utilizando 
uma abordagem assente na ponderação do 
ciclo de vida e do processo de produção 
sustentável, em conformidade com os 
artigos 9.º, 10.º e 11.º do Tratado sobre o 
Funcionamento União Europeia, que
remetem para as condições prévias de 
proteção social e ambiental a ser tidas em 
conta nas definições e na implementação 
das políticas da União. 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 
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obrigatória. desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória.

Or. fr

Justificação

Este considerando é alterado em consonância com a alteração dos artigos 2.º, n.º 22, 54.º e 
77.º.

Alteração 15
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 

(47) Além disso, nas especificações 
técnicas e critérios de adjudicação, as 
entidades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar as características
do ciclo de vida e o processo de produção 
socialmente sustentável, desde que estas 
características ou este processo estejam 
relacionados com o objeto do contrato. As 
especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação devem ser interpretados no 
sentido lato. Por conseguinte, as 
especificações técnicas e os critérios de 
adjudicação podem remeter para o ciclo 
de vida e o processo de produção 
socialmente sustentável, incluindo os 
aspetos sociais e ambientais do processo 
de produção ou de fornecimento de 
produtos ou prestação de serviços. 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. 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 as características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
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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.

diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Os eventuais critérios desse tipo 
devem ser aplicados 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. fr

Alteração 16
Proposta de diretiva
Considerando 48

Texto da Comissão Alteração

(48) No que se refere aos contratos de 
serviços e aos contratos relacionados com 
projetos de obras, as entidades adjudicantes 
devem também poder utilizar como critério 
de adjudicação a qualificação da 
organização e a experiência do pessoal 
destacado para executar o contrato em 
causa, dado estas características poderem 
afetar a qualidade da execução do contrato 
e, consequentemente, o valor económico
da proposta.

(48) No que se refere aos contratos de 
serviços e aos contratos relacionados com 
projetos de obras, as entidades adjudicantes 
devem também poder utilizar como
especificações técnicas e como critério de 
adjudicação a qualificação da organização 
e a experiência do pessoal destacado para 
executar o contrato em causa, dado estas 
características poderem afetar a qualidade e
a sustentabilidade social da execução do 
contrato e, consequentemente, a 
determinação da proposta que oferece os 
melhores resultados em termos de relação 
custos-benefícios.

Or. fr

Alteração 17
Proposta de diretiva
Considerando 49
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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 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. A 
exclusão da proposta 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 ou, se o proponente 
não conseguir fornecer uma explicação 
satisfatória para o preço anormalmente 
baixo da sua proposta, a entidade 
adjudicante deve excluir a proposta.

Or. fr

Justificação
Cf. artigo 79.º.

Alteração 18
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, 

(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, 
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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.

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 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.

Or. fr

Alteração 19
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 

(51) As disposições legais e
regulamentares 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, bem como as convenções 
coletivas aplicáveis no território onde as 
obras, fornecimentos ou serviços são 
executados ou prestados. 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.
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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. fr

Justificação

Cf. artigo 79.º.

Alteração 20
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 entidades 
adjudicantes, por outro, as empresas, 
nomeadamente as PME, beneficiariam
dessa assistência administrativa, 
sobretudo quando participam em processos 
de contratação de natureza transfronteiras.

(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 entidades 
adjudicantes, por outro, as empresas, 
nomeadamente as PME, beneficiariam da 
disponibilização de informações úteis, 
sobretudo quando participam em processos 
de contratação de natureza transfronteiras.

Or. fr
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Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) A presente diretiva não prejudica o 
direito das autoridades públicas a todos os 
níveis de decidirem se, como e em que 
medida desejam elas próprias 
desempenhar funções públicas. As 
autoridades públicas podem desempenhar 
tarefas de interesse público utilizando os 
seus recursos próprios, sem serem 
obrigadas a recorrer a operadores 
económicos externos. Elas podem fazê-lo 
em cooperação com outras autoridades 
públicas.

Or. en

Alteração 22
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 
produção e localização da produção, 
transporte, utilização e manutenção, ao 
longo da existência de um produto, de uma 
obra ou da prestação de um serviço, desde 
a aquisição das matérias-primas ou da 
geração de recursos até à eliminação, 
neutralização e finalização;

Or. en

Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(22-A) «Características do ciclo de vida», 
elementos relacionados com qualquer 
etapa do ciclo de vida de um produto, de 
uma obra ou da prestação de um serviço, 
conforme definido no ponto (22) do 
presente artigo. As características do ciclo 
de vida podem ser características 
invisíveis incorporadas num produto, 
como resultado das escolhas feitas 
durante o processo de produção ou 
durante outras etapas de não utilização 
inseridas no ciclo de vida, mesmo que 
essas características não sejam evidentes 
nas características físicas ou nas 
qualidades funcionais do produto ou 
serviço resultante.

Or. en

Alteração 24
Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-B) «Procedimento de produção 
socialmente sustentável», o procedimento 
de produção no qual o fornecimento das 
obras, serviços e produtos respeita a saúde 
e a segurança, a legislação social e 
laboral e as regras e normas, em 
particular, no que respeita ao princípio da 
igualdade de tratamento no local de 
trabalho. Este princípio refere-se ao 
respeito dos termos e condições de 
emprego aplicáveis, incluindo a saúde e a 
segurança, a legislação social e laboral e 
as regras e normas definidos na 
legislação nacional e da UE e nos acordos 
coletivos, os quais serão aplicáveis 
quando ocorrer o fornecimento das obras, 
serviços e produtos.

Or. en
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Alteração 25

Proposta de diretiva
Artigo 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 11.º-A
Derrogação da aplicação da presente 
diretiva com vista à proteção de uma 

estratégia comercial
Quando um processo de adjudicação de 
contrato é suscetível de revelar uma 
estratégia comercial relativamente à qual 
seria prejudicial chamar a atenção da 
concorrência, a entidade adjudicante pode 
recorrer ao organismo de fiscalização 
previsto no artigo 93.º para obter uma 
derrogação à aplicação da presente 
diretiva. 
Para efeitos do disposto no primeiro 
parágrafo, a entidade adjudicante 
requerente apresenta um pedido 
devidamente fundamentado ao organismo 
de fiscalização previsto no artigo 93.º, nos 
termos do artigo 93, n.º 3, primeiro 
parágrafo, alínea b-A). 
 Se o organismo de fiscalização autorizar 
a referida derrogação ao abrigo do 
primeiro parágrafo, a presente diretiva 
não é aplicável ao processo de 
contratação em questão. 

Or. fr

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Reciprocidade substancial 

A aplicação prática do Acordo sobre 
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Contratos Públicos1 no quadro legislativo 
da UE em matéria de contratos públicos 
terá como base uma avaliação prévia da 
aplicação correta do princípio da 
reciprocidade substancial na abertura de 
mercados entre a UE e os países terceiros 
signatários. Essa avaliação será alargada 
a países terceiros que não são partes no 
Acordo sobre Contratos Públicos e que 
têm acesso ao mercado europeu dos 
contratos públicos.
_______________
1 JO L 336 de 23.12.1994.

Or. en

Alteração 27
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, e às operações 
realizadas com o Fundo Europeu de 
Estabilidade Financeira, em particular as 
operações que visem a obtenção de fundos 
ou de capital pelas autoridades 
adjudicantes e os serviços prestados por 
bancos centrais;

Or. fr

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 21 – título
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Texto da Comissão Alteração

Relações entre as autoridades públicas Cooperação entre autoridades
adjudicantes

Or. fr

Alteração 29
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. fr

Alteração 30
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 
exceção das participações privadas 
específicas da autoridade adjudicante de 
controlo ou da pessoa coletiva controlada, 
na sua qualidade de organismos de direito 
público, e em conformidade com o 
conceito de empresa social.

Or. fr
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Alteração 31
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 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, com 
exceção das participações privadas 
específicas da autoridade adjudicante de 
controlo ou da pessoa coletiva controlada 
pela autoridade adjudicante, na sua 
qualidade de organismos de direito 
público, e em conformidade com o 
conceito de empresa social.

Or. fr

Alteração 32
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. fr

Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção das participações privadas 
específicas das autoridades adjudicantes 
de controlo ou da pessoa coletiva 
controlada, na sua qualidade de 
organismos de direito público, e em 
conformidade com o conceito de empresa 
social.

Or. fr

Alteração 34
Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4

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 se forem satisfeitas 
cumulativamente as seguintes condições:

(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 instaura uma cooperação 
entre autoridades adjudicantes com o 
objetivo de garantir a implementação de 
uma missão de serviço público que lhes é 
comum ou a partilha de recursos para 
exercer as suas próprias missões;

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

(b) O acordo não prevê nem prejudica a 
adjudicação de contratos eventualmente 
necessários para o exercício da missão de 
serviço público referida na alínea a);

(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 

(c) O acordo é exclusivamente concluído 
pelas autoridades públicas, sem a 
participação de uma entidade privada, 
com a exceção das participações privadas 
específicas das autoridades adjudicantes
que participam na cooperação na sua 
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atividades; qualidade de organismos de direito 
público e mandatados por um Estado-
Membro para executar uma missão de 
serviço público, em conformidade com o 
conceito de empresa social.

(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;

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

Or. fr

Alteração 35
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 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, salvo quando se trate 
de participações privadas específicas das 
autoridades adjudicantes que participam, 
no quadro da execução de sua missão de 
serviço público atribuída por um Estado-
Membro, na sua qualidade de organismos 
público, e obedecendo exclusivamente a 
considerações de interesse público ou de 
utilidade social, sem prosseguir objetivos 
distintos, em conformidade com o 
conceito de empresa social.

Or. fr
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Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos. As entidades 
adjudicantes não devem impor condições 
específicas para a participação destes 
agrupamentos nos procedimentos de 
adjudicação que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para apresentar 
uma proposta ou um pedido de 
participação, as entidades adjudicantes não 
devem exigir a estes agrupamentos que 
adotem uma forma jurídica determinada. 

2. Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos. Os agrupamentos 
de operadores económicos - em 
particular, as PME - podem assumir a 
forma dum consórcio de empresas. As 
entidades adjudicantes não devem impor 
condições específicas para a participação 
destes agrupamentos nos procedimentos de 
adjudicação que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para apresentar 
uma proposta ou um pedido de 
participação, as entidades adjudicantes não 
devem exigir a estes agrupamentos que 
adotem uma forma jurídica determinada. 

Or. en

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes dão aos 
agrupamentos de operadores económicos 
a possibilidade de cumprirem todos os 
requisitos técnicos, jurídicos e financeiros 
como uma entidade única, resumindo as 
características individuais dos 
componentes do grupo.

Or. en
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Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 40
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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



PR\902023PT.doc 33/80 PE483.470v01-00

PT

Or. en

Alteração 41
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 42

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 43
Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os contratos são adjudicados 
exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, 
em conformidade com o artigo 67.º, n.º 1.

Or. en
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Alteração 44

Proposta de diretiva
Artigo 40 – parágrafo 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. Se as autoridades adjudicantes tiverem 
publicado um anúncio periódico indicativo 
que não seja utilizado como meio de 
abertura de concurso, o prazo mínimo para 
receção de propostas, conforme 
estabelecido no n.º 1, segundo parágrafo, 
do presente artigo, pode ser reduzido para
trinta e seis dias, desde que sejam 
satisfeitas ambas as seguintes condições:

Or. fr

Alteração 45

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) o anúncio periódico indicativo tenha 
sido enviado para publicação entre um 
mínimo de 45 dias e um máximo 
de 12 meses antes da data de envio do 
anúncio de concurso.

(b) o anúncio periódico indicativo tenha 
sido enviado para publicação entre um 
mínimo de cinquenta e dois dias e um 
máximo de 12 meses antes da data de 
envio do anúncio de concurso.

Or. fr

Alteração 46

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
entidades adjudicantes inviabiliza o 
cumprimento dos prazos fixados no n.º 1, 

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

segundo parágrafo, estas podem fixar um 
prazo que não deve ser inferior a vinte e 
dois dias a contar da data de envio do
anúncio de concurso.

Or. fr

Alteração 47

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 48

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr



PE483.470v01-00 36/80 PR\902023PT.doc

PT

Alteração 49

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

Texto da Comissão Alteração

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
adjudicante e os candidatos selecionados, 
desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e 
apresentar as suas propostas; se não for 
possível chegar a acordo sobre o prazo para 
receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a
10 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
adjudicante e os candidatos selecionados, 
desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e 
apresentar as suas propostas; se não for 
possível chegar a acordo sobre o prazo para 
receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a
vinte e quatro dias a contar da data de 
envio do convite à apresentação de 
propostas.

Or. fr

Alteração 50

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

Texto da Comissão Alteração

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

O prazo mínimo para a receção dos 
pedidos de participação deve, como regra 
geral, ser fixado em pelo menos trinta e 
sete dias a contar da data de envio do 
anúncio de concurso ou, caso seja usado 
um anúncio periódico indicativo como 
meio de abertura de concurso, do convite à 
confirmação do interesse, não podendo 
nunca ser inferior a vinte e dois dias.

Or. fr
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Alteração 51

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

Texto da Comissão Alteração

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
adjudicante e os candidatos selecionados, 
desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e 
apresentar as suas propostas; Se não for 
possível chegar a acordo sobre o prazo para 
receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a
10 dias a contar da data de envio do 
convite à apresentação de propostas.

O prazo de receção das propostas pode ser 
fixado de comum acordo entre a entidade 
adjudicante e os candidatos selecionados, 
desde que todos os candidatos disponham 
de idêntico prazo para preparar e 
apresentar as suas propostas; Se não for 
possível chegar a acordo sobre o prazo para 
receção de propostas, a entidade 
adjudicante fixa um prazo nunca inferior a
vinte e quatro dias a contar da data de 
envio do convite à apresentação de 
propostas.

Or. fr

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 53

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

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a 
quatro anos, salvo em casos excecionais 
devidamente justificados, nomeadamente
num dos seguintes casos:
a) a execução do acordo-quadro necessita 
de um investimento:
i) amortizável durante um período 
superior a quatro anos;
ii) ligado à formação ou à manutenção 
das competências do pessoal; ou
iii) no domínio da inovação, da 
investigação e do desenvolvimento;
b) o acordo-quadro está ligado a aspetos 
de segurança técnica ou física; ou
c) o objeto ou o prazo de implementação 
na execução do acordo-quadro necessita 
de um período de mais de quatro anos.

Or. fr

Alteração 54
Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 3 – alínea a) 

Texto da Comissão Alteração

3. O leilão eletrónico baseia-se num dos 
seguintes critérios:

3. O leilão eletrónico baseia-se nos preços 
e/ou nos novos valores dos elementos das 
propostas indicados no caderno de 
encargos.

a) exclusivamente nos preços, quando o 
contrato for adjudicado ao preço mais 
baixo;
b) Nos preços e/ou nos novos valores dos 
elementos das propostas indicados no 
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caderno de encargos, quando o contrato 
for adjudicado à proposta 
economicamente mais vantajosa.

Or. en

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 5 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

5. Antes de procederem ao leilão 
eletrónico, as entidades adjudicantes 
efetuam uma primeira avaliação completa 
das propostas em conformidade com o 
critério ou critérios de adjudicação 
previamente definidos e a respetiva 
ponderação.

5. Antes de procederem ao leilão 
eletrónico, as entidades adjudicantes 
efetuam uma primeira avaliação completa 
das propostas em conformidade com os
critérios de adjudicação previamente 
definidos e a respetiva ponderação.

Or. en

Alteração 55
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

As especificações técnicas devem constar 
da documentação relativa ao concurso. 
Definem as características exigidas para as 
obras, serviços ou fornecimentos, a fim de 
alcançar os objetivos de utilização e 
sustentabilidade da autoridade 
adjudicante.

Or. en

Alteração 57
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Essas características também fazem
remissão para processos específicos de 
produção ou de fornecimento de obras, 
produtos ou serviços ou para qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida e do 
procedimento de produção socialmente 
sustentável, conforme referido no artigo 
2.º, n.ºs 22, 22-A e 22-B.

Or. en

Alteração 58
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 59
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As especificações técnicas também podem 
incluir, se for adequado, requisitos 
relativos a:
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Or. en

Alteração 60
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) Desempenho, incluindo níveis de 
desempenho ambiental e climático, bem 
como em termos do procedimento de 
produção socialmente sustentável;

Or. en

Alteração 61
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) Características do ciclo de vida;

Or. en

Alteração 62
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) Procedimento de produção socialmente 
sustentável;

Or. en

Alteração 63
Proposta de diretiva
Artigo 54 – nº 1 – parágrafo 5 – alínea d) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d) Organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa;

Or. en

Alteração 64
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) Segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos a nível de garantia de 
qualidade, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização;

Or. en

Alteração 65
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) Regras relacionadas com a conceção e 
os custos, as condições de ensaio, de 
controlo e de receção das obras, bem 
como os métodos e técnicas de construção 
e todas as outras condições técnicas que a 
entidade adjudicante possa exigir, por 
meio de regulamentação geral ou 
específica, no que respeita às obras 
acabadas e aos materiais ou elementos 
que integram essas obras.

Or. en
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Alteração 66
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, incluindo as 
características ambientais sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
entidades adjudicantes procedam à 
respetiva celebração; em conformidade 
com o disposto no n.º 1, as especificações 
técnicas podem ser formuladas em termos 
de desempenho ou requisitos funcionais 
relativos ao ciclo de vida ou às 
características do procedimento de 
produção socialmente sustentável das 
obras, serviços e produtos, e não apenas 
em termos de desempenho ou requisitos 
funcionais das obras, serviços e produtos 
em uso;

Or. en

Alteração 67
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) por referência a especificações e 
normas, tal como definidas no n.º 2 do 
anexo VIII, dando preferência a normas 
europeias e internacionais e, apenas na sua 
ausência, a normas nacionais; cada 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente»;
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de utilização dos fornecimentos; cada 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente»;

Or. en

Alteração 68
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Em termos do desempenho ou dos 
requisitos funcionais a que se refere a 
alínea a), com referência às especificações 
técnicas a que se refere a alínea b) como 
meio de presunção de conformidade com 
esse desempenho ou com esses requisitos 
funcionais;

c) Em termos do desempenho ou dos 
requisitos funcionais a que se refere a
alínea a), com referência às especificações 
técnicas e normas a que se refere a 
alínea b) como meio de presunção de 
conformidade com esse desempenho ou 
com esses requisitos funcionais;

Or. en

Alteração 69
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) por referência às especificações técnicas 
a que se refere a alínea b) para 
determinadas características e por 
referência ao desempenho ou aos requisitos 
funcionais a que se refere a alínea a) para 
outras características.

d) Por referência às especificações técnicas 
e normas a que se refere a alínea b), para 
determinadas características, e por 
referência ao desempenho ou aos requisitos 
funcionais a que se refere a alínea a), para 
outras.

Or. en

Alteração 70
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Se o objecto de contrato o justificar, as 
especificações técnicas podem fazer 
referência a um fabricante ou proveniência 
determinados, à localização da produção, 
a um processo específico, a marcas 
comerciais, patentes ou tipos, nem a uma 
origem ou produção determinada. essa 
menção ou referência deve ser 
acompanhada dos termos «ou equivalente».

Or. en

Alteração 71
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 72
Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que as entidades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade prevista no 
n.º 3, alínea a), de formular especificações 
técnicas em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, não devem excluir 
uma proposta de fornecimento, serviços ou 
obras que esteja em conformidade com 
uma norma nacional quando os critérios 
relativos a essa norma corresponderem ao 
desempenho ou preencherem os requisitos 
funcionais impostos.

Or. en

Alteração 73
Proposta de diretiva
Artigo 55 – título

Texto da Comissão Alteração

Rótulos Rótulos e certificados duma norma 
verificada por terceiros 

Or. en

Alteração 74
Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

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

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

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

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

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

b) os requisitos para o rótulo e/ou um 
certificado duma norma verificada por 
terceiros sejam definidos com base numa 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não 
discriminatórios;

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

c) Os rótulos e/ou certificados duma 
norma verificada por terceiros são criados 
através de um procedimento aberto e 
transparente em que podem participar todas 
as partes interessadas, nomeadamente 
organismos governamentais, 
consumidores, fabricantes, distribuidores e 
organizações ambientais;

d) os rótulos sejam acessíveis a todas as 
partes interessadas;

d) os rótulos e/ou certificados duma 
norma verificada por terceiros sejam 
acessíveis a todas as partes interessadas;

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

e) os critérios do rótulo e/ou um 
certificado duma norma verificada por 
terceiros são definidos por um terceiro 
independente do operador económico que 
solicita o mesmo. O terceiro pode ser uma 
organização ou organismo nacional ou 
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governamental específico.

Or. en

Alteração 75
Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um rótulo preenche os 
requisitos previstos no n.º 1, alíneas b) a 
d), mas incluir também requisitos que não 
estejam ligados ao objeto do contrato, as 
entidades adjudicantes podem usar as 
especificações técnicas por referência às 
especificações pormenorizadas do rótulo
em causa ou, se necessário, a partes do 
mesmo que estejam ligadas ao objeto do 
contrato e que sejam adequadas para 
definir as características desse objeto.

2. Quando uma norma verificada por 
terceiros não for abrangida pela definição 
constante do n.º 5-A do anexo VIII 
porque os seus critérios fixam requisitos 
que não estejam ligados ao objeto do 
contrato, as entidades adjudicantes podem 
usar as especificações técnicas da norma
em causa ou, se necessário, a partes da 
mesma que estejam ligadas ao objeto do 
contrato e que sejam adequadas para 
definir as características desse objeto.

Or. en

Alteração 76
Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

A entidade adjudicante pode indicar nas 
suas especificações técnicas que as obras, 
bens ou serviços que cumprem essa 
norma serão consideradas como 
satisfazendo as especificações técnicas. As 
entidades adjudicantes também aceitarão 
quaisquer normas equivalentes que 
cumpram as especificações por si 
indicadas. No caso das obras, bens ou 
serviços cujo cumprimento dessa norma 
não tenha sido verificado por terceiros, as 
entidades adjudicantes também aceitarão 
um dossier técnico do fabricante ou outro 
meio de prova adequado, como 
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certificados e declarações.

Or. en

Alteração 77
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A entidade adjudicante adjudica o 
contrato em lotes separados, salvo no caso 
de o objeto do contrato não permitir a 
identificação de prestações distintas,  
sendo aplicável o artigo 13.º, n.º 7.

Or. fr

Alteração 78
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

No anúncio de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, ou, se o meio de 
abertura do concurso for um anúncio 
relativo à existência de um sistema de 
qualificação, no convite à apresentação de 
propostas ou para negociação, as entidades 
adjudicantes devem indicar se as propostas 
estão limitadas a um único lote ou a vários 
lotes. Escolhem livremente o número de 
lotes, tendo nomeadamente em conta as 
características técnicas das prestações 
solicitadas, da estrutura do setor 
económico em causa e, se for caso disso, 
as regras aplicáveis a certas profissões.

Or. fr

Alteração 79
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 80
Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Na documentação relativa ao concurso 
que diz respeito às informações relativas 
aos lotes, as entidades adjudicantes devem 
solicitar ao proponente que indique na 
sua proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar com terceiros e 
quais os subcontratantes propostos, por 
lote proposto, num limite de três níveis 
sucessivos de subcontratação, em 
conformidade com o artigo 81.º.

Or. en
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Alteração 81
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

2. As entidades adjudicantes não 
adjudicam um contrato ao proponente que 
apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre as 
obrigações nos domínios social, laboral ou 
ambiental estabelecidas na regulamentação 
da União ou nacional e convenções 
coletivas aplicáveis no local de execução 
das prestações ou nas disposições de 
direito internacional em matéria social e 
ambiental enumeradas no anexo XIV ou as 
obrigações no domínio do direito de 
propriedade intelectual.

Or. en

Alteração 82
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando essa legislação não for 
aplicável, as infrações a outra legislação 
aplicável ao proponente e que assegure o 
nível de proteção equivalente também 
serve de base para a exclusão.

Or. en

Alteração 83
Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

4. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 

Suprimido
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conformidade com o artigo 98.º a fim de 
alterar a lista constante do anexo XIV, 
sempre que tal seja necessário em virtude 
da celebração de novos acordos 
internacionais ou da alteração dos 
acordos internacionais em vigor.

Or. en

Alteração 84
Proposta de diretiva
Artigo 75 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão social e ambiental

Or. en

Alteração 85
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. As entidades adjudicantes podem 
exigir a apresentação de certificados 
emitidos por organismos independentes, 
atestando o cumprimento, pelo agente 
económico, das regras e normas nos 
domínios da saúde e segurança, do direito 
social e do trabalho definido pela 
legislação da União e nacional e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução das prestações;

Or. en

Alteração 86
Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. Mediante pedido, os Estados-Membros 
disponibilizam aos outros 
Estados-Membros, em conformidade com 
o disposto no artigo 97.º, qualquer 
informação relativa a documentos 
apresentados como meio de prova do 
cumprimento das normas de qualidade e 
ambientais referidas nos n.ºs 1 e 2 do 
presente artigo.

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade, sociais e ambientais 
referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo.

Or. en

Alteração 87
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 

Texto da Comissão Alteração

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

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

a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;
b) o preço mais baixo.

Or. en

Alteração 88
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade adjudicante, apenas com base 
no preço ou recorrendo a uma abordagem 

Suprimido
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de custo-eficácia, nomeadamente assente 
no cálculo dos custos do ciclo de vida, nas 
condições referidas no artigo 77.º.

Or. en

Alteração 89
Proposta de diretiva
Artigo 76. – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1 deve ser 
identificada do ponto de vista da entidade 
adjudicante com base em critérios ligados 
ao objeto do contrato em questão. Nestes 
critérios devem ser incluídos, para além do 
preço ou dos custos, outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Or. en

Alteração 90
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) o processo do ciclo de vida e as 
características do ciclo de vida; 

Or. en

Alteração 91
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – alínea a-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-B) o processo de produção socialmente 
sustentável;
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Or. en

Alteração 92
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 93
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 94
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 3-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os critérios de adjudicação devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e leal e ser acompanhados de 
requisitos que permitam uma verificação 
eficaz da informação fornecida pelos 
proponentes, de modo a determinar se os 
proponentes cumprem os critérios de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 95
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à entidade adjudicante liberdade 
de escolha ilimitada. Devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.
As entidades adjudicantes devem verificar 
de um modo eficaz, com base nas 
informações e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
critérios de adjudicação.

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à entidade adjudicante liberdade 
de escolha ilimitada. Os critérios de 
adjudicação utilizados para identificar a 
proposta economicamente mais vantajosa 
devem:

(a) Estar ligados ao objeto;
(b) Ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes;
(c) Assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva.
As entidades adjudicantes devem verificar 
de um modo eficaz, com base nas 
informações e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
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critérios de adjudicação.

Or. en

Alteração 96
Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso previsto na alínea a) do n.º 1, a 
entidade adjudicante especificará a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

A entidade adjudicante especificará a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

Or. en

Alteração 97
Proposta de diretiva
Artigo 77 – título

Texto da Comissão Alteração

Cálculo dos custos do ciclo de vida Considerações sobre o ciclo de vida

Or. en

Alteração 98
Proposta de diretiva
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) O proponente não consegue apresentar 
os certificados e documentos exigidos nos 
termos do artigo 74.°, n.º 3;

(a) O proponente não consegue apresentar 
os certificados e documentos exigidos nos 
termos do artigo 74.°, n.º 3, e do 
artigo 73.°, n.°1;

Or. en
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Alteração 99
Proposta de diretiva
Artigo 78 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) O proponente não consegue 
apresentar a informação atualizada 
relativa ao pagamento das contribuições 
para a segurança social e dos impostos 
exigida antes da adjudicação do contrato; 

Or. en

Alteração 100
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 101
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 102
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 1 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

(c) Foram apresentadas pelo menos três
propostas.

Or. en

Alteração 103
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 104
Proposta de diretiva
Artigo 79. – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 105
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) ao cumprimento das obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou das disposições do 
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ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XIV ou, 
quando estas não sejam aplicáveis, à 
observância de outras disposições que 
assegurem um nível de proteção 
equivalente;

direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do 
anexo XIV ou, quando estas não sejam 
aplicáveis, à observância de outras 
disposições que assegurem um nível de 
proteção equivalente;

Or. en

Alteração 106
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) ao cumprimento das regras e 
normas nos domínios da saúde e 
segurança, do direito social e do trabalho 
definido pela legislação da União e 
nacional e pelas convenções coletivas 
aplicáveis no local de execução das 
prestações;

Or. en

Alteração 107
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 3 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) ao cumprimento dos requisitos de 
subcontratação definidos no artigo 81.°;

Or. en

Alteração 108
Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

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

As entidades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa, por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União e nacional e pelas convenções 
coletivas aplicáveis no local de execução 
das prestações, no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental 
ou das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XIV.

Or. en

Alteração 109
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, a 
entidade adjudicante deve solicitar ao 
proponente que indique na sua proposta 
qual a parte do contrato que tenciona 
subcontratar com terceiros, bem como 
quais os subcontratantes propostos.

Or. en

Alteração 110
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar qualquer parte das 
prestações a três níveis sucessivos de 
subcontratação. 
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Or. en

Alteração 111
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 112
Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do adjudicatário. Os 
Estados-Membros devem prever um 
sistema de responsabilidade solidária ao 
longo da cadeia de subcontratação. 
Devem assegurar que o adjudicatário e 
qualquer subcontratante intermédio que 
tenham infringido direitos fundamentais, 
exigências de saúde e segurança ou 
normas e regras sociais e laborais, de 
acordo com a legislação da União e 
nacional e com as convenções coletivas 
aplicáveis no local de execução das 
prestações, sejam responsabilizados pelos 
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pagamentos devidos relacionados com tais 
infrações, tais como remunerações 
pendentes, impostos ou contribuições para 
a segurança social, quer em complemento 
quer em substituição do subcontratante 
empregador ou do contratante do qual o 
empregador é subcontratante direto.
Os Estados-Membros podem prever 
normas de responsabilidade mais 
rigorosas nos termos da legislação 
nacional.
A entidade adjudicante no seu contrato 
com o adjudicatário, e o adjudicatário e 
qualquer subcontratante intermédio nos 
contratos com os seus subcontratantes, 
devem determinar que, caso tenham 
motivos para crer que o seu 
subcontratante imediato está a infringir 
as regras referidas no segundo parágrafo, 
o subcontratante empregador tomará 
medidas imediatas para resolver a 
situação e, se tal não for possível, o 
contrato em causa será rescindido. 

Or. en

Alteração 113
Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 4.º e for inferior a 5% do preço 
do contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 4.º e for inferior a 10% do preço 
do contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

Or. en
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Alteração 114
Proposta de diretiva
Artigo 83-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 83.º-A
Acompanhamento da execução dos 

contratos
1. As entidades adjudicantes podem 
acompanhar, ou os Estados-Membros 
podem exigir que acompanhem, o 
desempenho do contratante a quem foi 
adjudicado o contrato e, em fases 
adequadas durante o período de duração 
do contrato, efetuar uma avaliação de 
desempenho, utilizando um método 
baseado em critérios objetivos e 
mensuráveis e aplicado de forma 
sistemática, coerente e transparente.  
Todas as avaliações de desempenho são 
comunicadas ao adjudicatário em causa, 
sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.
2. Quando uma avaliação de desempenho 
é efetuada em conformidade com o n.º 1 e 
se considera que um operador económico, 
ou um subcontratante nomeado para esse 
contrato pelo operador económico, 
demonstrou deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito do 
contrato e que o operador económico não 
contestou as conclusões ou que as 
objeções do operador económico não 
foram validadas através da obtenção de 
proteção judicial, a entidade adjudicante 
deve comunicar os factos dessa avaliação 
com a precisão necessária ao organismo 
de fiscalização, conforme referido nos 
artigos 93.° e 97.°. 
3. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades adjudicantes consigam 
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obter facilmente informação e assistência 
no que se refere à aplicação do presente 
artigo através do apoio prestado pelo 
organismo de fiscalização, conforme 
referido nos artigos 93.°, 96.° e 97.°.

Or. en

Alteração 115
Proposta de diretiva
Artigo 85 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As entidades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato para 
prestação dos serviços referidos no 
artigo 84.º dão a conhecer a sua intenção 
através de um anúncio de concurso.

Suprimido

Or. en

Alteração 116
Proposta de diretiva
Artigo 86 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação. Os 
Estados-Membros podem também 
estabelecer que a escolha do prestador de 
serviços não seja feita unicamente com 
base no preço do serviço.

2. Os Estados-Membros devem assegurar 
que as entidades adjudicantes possam ter 
em conta a necessidade de garantir a 
qualidade, continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 
diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação, bem como a 
proteção dos consumidores e a inclusão 
social.

2-A. As entidades adjudicantes devem 
assegurar que na escolha do prestador de 
serviços se tenham em devida conta 
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normas e considerações sociais, em 
conformidade com o artigo 2.°, 
ponto 22-b), e com os artigos 54.°, 70.°, 
72.°, 74.° e 81.°.
2-B. Na escolha do prestador de serviços, 
as entidades adjudicantes devem 
considerar a utilização de contratos 
reservados, conforme previsto no 
artigo 31.°.

Or. en

Alteração 117
Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) ao território ou a parte do território de 
um Estado-Membro;

Suprimido

Or. en

Alteração 118
Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros nomeiam um único 
organismo independente responsável pela 
fiscalização e coordenação das atividades 
de execução (a seguir designado 
«organismo de fiscalização»). Os 
Estados-Membros informam a Comissão 
da sua designação.

Os Estados-Membros asseguram que um 
único organismo independente é 
responsável pela fiscalização e 
coordenação das atividades de execução (a 
seguir designado «organismo de 
fiscalização»). Os Estados-Membros 
informam a Comissão da sua designação.

Nos Estados-Membros em que esse 
organismo de fiscalização já exista, os 
Estados-Membros devem atribuir-lhe as 
responsabilidades referidas no presente 
artigo. 

Or. en
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Alteração 119
Proposta de diretivaArtigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração 

(b-A) Conceder uma derrogação da 
aplicação da presente diretiva a uma 
entidade adjudicante que a solicite em 
conformidade com o artigo 11.°-A; 

Or. fr

Alteração 120
Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta, que 
possam ser acionados com vista a prevenir, 
detetar e comunicar adequadamente os 
casos de fraude, corrupção, conflitos de 
interesses e outras irregularidades graves 
no domínio dos contratos públicos;

(d) Estabelecer e aplicar sistemas 
abrangentes de indicadores de alerta e 
acompanhamento, que possam ser 
acionados com vista a prevenir, detetar e 
comunicar adequadamente os casos de 
fraude, corrupção, conflitos de interesses e 
outras irregularidades graves no domínio 
dos contratos públicos, bem como 
infrações específicas das disposições 
constantes dos artigos 70.°, 74.° e 81.°;

Or. en

Alteração 121
Proposta de diretiva
Artigo 96 – título

Texto da Comissão Alteração

Assistência às entidades adjudicantes e às 
empresas

Assistência às entidades adjudicantes

Or. en
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Alteração 122
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídica e económica às entidades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
processos de adjudicação de contratos. Os 
Estados-Membros asseguram igualmente 
que cada entidade adjudicante possa obter 
assistência e aconselhamento 
especializados em questões específicas.

1. Os Estados-Membros disponibilizam 
estruturas de apoio técnico para prestar 
aconselhamento, orientação e assistência 
jurídica e económica às entidades 
adjudicantes na preparação e execução dos 
processos de adjudicação de contratos. Os 
Estados-Membros asseguram igualmente 
que cada entidade adjudicante possa obter 
assistência e aconselhamento 
especializados em questões específicas, 
nomeadamente em relação às disposições 
constantes dos artigos 70.°, 74.° e 81.°.

Or. en

Alteração 123
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos aos contratos 
públicos, em especial as PME, e facilitar a 
correta compreensão das disposições da 
presente diretiva, os Estados-Membros 
devem oferecer a possibilidade de obter a 
assistência adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso às 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.

Suprimido

Or. en
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Alteração 124
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Será disponibilizada assistência 
administrativa específica aos operadores 
económicos que pretendam participar 
num procedimento de adjudicação noutro 
Estado-Membro. Esta assistência deve, no 
mínimo, abranger os requisitos 
administrativos do Estado-Membro em 
causa, bem como as eventuais obrigações 
relacionadas com a adjudicação de 
contratos com recurso a meios 
eletrónicos.

Suprimido

Or. en

Alteração 125
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores económicos tenham 
acesso facilitado às informações 
pertinentes sobre as obrigações fiscais, 
proteção do ambiente e disposições legais 
em matéria social e laboral em vigor no 
Estado-Membro, na região ou na 
localidade em que as obras irão ser 
realizadas ou que os serviços irão ser 
prestados e que serão aplicáveis aos 
trabalhos efetuados no estaleiro ou aos 
serviços prestados durante a execução do 
contrato.

Suprimido

Or. en
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Alteração 126
Proposta de diretiva
Artigo 96 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Para efeitos dos n.ºs 1, 2 e 3, os 
Estados-Membros podem nomear um 
único organismo ou vários organismos ou 
estruturas administrativas, caso em que 
deverão assegurar uma coordenação 
adequada entre os mesmos.

4. Para efeitos do n.º 1, os 
Estados-Membros podem nomear um 
único organismo ou vários organismos ou 
estruturas administrativas, caso em que 
deverão assegurar uma coordenação 
adequada entre os mesmos.

Or. en

Alteração 127
Proposta de diretiva
Artigo 96-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 96.º-A
Informação dos operadores económicos

Com vista a facilitar a correta 
compreensão das disposições da presente 
diretiva, os Estados-Membros devem 
assegurar a possibilidade de obter 
informação adequada, nomeadamente por 
via eletrónica ou através do recurso a 
redes existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas.
Será disponibilizada informação 
específica aos operadores económicos que 
pretendam participar num procedimento 
de adjudicação noutro Estado-Membro. 
Esta informação deve, no mínimo, 
abranger os requisitos administrativos do 
Estado-Membro em causa, bem como as 
eventuais obrigações relacionadas com a 
adjudicação de contratos por via 
eletrónica.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que os operadores económicos 
interessados tenham fácil acesso à 
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informação adequada sobre as obrigações 
relativas à fiscalidade, à proteção do 
ambiente e às disposições legais em 
matéria social e laboral em vigor no 
Estado-Membro, na região ou localidade 
em que as prestações irão ser realizadas e 
que serão aplicáveis aos trabalhos 
realizados no estaleiro ou aos serviços 
prestados durante a execução do contrato.

Or. en

Alteração 128
Proposta de diretiva
Artigo 98 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, 35.º, 33.º, 38.º, 25.º, 65.º, 70.º,
77.º, 85.º e 95.º é conferida à Comissão por 
um período indeterminado, a partir de 
[data da entrada em vigor da presente 
diretiva].

2. A delegação de poderes a que se referem 
os artigos 4.º, 35.°, 33.º, 38.°, 25.º, 65.°, 
77.º, 85.º e 95.º é conferida à Comissão por 
um período de tempo indeterminado, a 
partir de *.

_____________
* JO: inserir data de entrada em vigor da 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 129
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 1 – alíneas e) e b)

Texto da Comissão Alteração

(1) por «Especificação técnica», 
entende-se,

Suprimido

(e) no caso de contratos de fornecimentos 
ou de serviços, uma especificação 
constante de um documento que define as 
características exigidas a um produto ou a 
um serviço, tais como os níveis de 



PE483.470v01-00 72/80 PR\902023PT.doc

PT

qualidade, os níveis de desempenho 
ambiental e climático, a conceção na 
perspetiva de todas as utilizações 
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, procedimentos e métodos de 
produção em qualquer fase do ciclo de 
vida do produto ou serviço e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;
(b) no caso dos contratos de obras, a 
totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e que 
permitem caracterizá-los de modo a que 
correspondam à utilização a que a 
entidade adjudicante os destina. Essas 
características incluem os níveis de 
desempenho ambiental e climático, a 
conceção na perspetiva de todas as 
utilizações (incluindo as acessibilidades 
para as pessoas com deficiência) e a 
avaliação da conformidade, adequação 
para utilização, segurança ou dimensões, 
incluindo os procedimentos a nível de 
garantia de qualidade, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação e rotulagem, 
instruções de utilização, bem como os 
processos e métodos de produção, em 
qualquer fase do ciclo de vida das obras.
Estas características incluem ainda as 
regras relacionadas com a conceção e os 
custos, as condições de ensaio, de 
controlo e de receção das obras, bem 
como os métodos e técnicas de construção 
e todas as outras condições técnicas que a 
entidade adjudicante possa exigir, por 
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meio de regulamentação geral ou 
específica, no que respeita às obras 
acabadas e aos materiais ou elementos 
que integram essas obras;

Or. en

Alteração 130
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

(2) «Norma», uma especificação técnica 
aprovada por um organismo de 
normalização reconhecido para aplicação 
repetida ou continuada, cuja observância 
não é obrigatória e que se enquadra numa 
das seguintes categorias:

(2) «Norma», 

(a) uma especificação técnica aprovada 
por um organismo de normalização 
reconhecido para aplicação repetida ou 
continuada, cuja observância não é 
obrigatória e que se enquadra numa das 
seguintes categorias:

(a) «norma internacional»: uma norma 
aprovada por um organismo internacional 
de normalização e acessível ao público em 
geral;

(i) «norma internacional»: uma norma 
aprovada por um organismo internacional 
de normalização e acessível ao público em 
geral;

(b) «norma europeia»: uma norma 
aprovada por um organismo europeu de 
normalização e acessível ao público em 
geral;

(ii) «norma europeia»: uma norma 
aprovada por um organismo europeu de 
normalização e acessível ao público em 
geral;

(c) «norma nacional»: uma norma 
aprovada por um organismo nacional de 
normalização e acessível ao público em 
geral;

(iii) «norma nacional»: uma norma 
aprovada por um organismo nacional de 
normalização e acessível ao público em 
geral;

(b) aprovações técnicas europeias;
(c) uma especificação técnica comum;
(d) um referencial técnico ou
(e) norma e certificação verificadas por 
terceiros.
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Or. en

Alteração 131
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

(3) «Homologação técnica europeia», 
uma apreciação técnica favorável da 
aptidão de um produto para utilização, 
com fundamento no cumprimento dos 
requisitos essenciais para a construção 
segundo as características intrínsecas do 
produto e as condições de execução e 
utilização. A homologação técnica 
europeia é concedida pelo organismo 
designado para o efeito pelo Estado-
Membro.

Suprimido

Or. en

Alteração 132
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Especificação técnica comum», uma 
especificação técnica definida em 
conformidade com um procedimento 
reconhecido pelos Estados-Membros ou 
em conformidade com os artigos 9.º e 10.º 
do Regulamento [XXX] do Parlamento 
Europeu e do Conselho relativo à 
normalização europeia [e que altera as 
Diretivas 89/686/CEE e 93/15/CEE do 
Conselho e as Diretivas 94/9/CE, 
94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 
2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/105/CE e 
2009/23/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho], publicada no Jornal Oficial da 
União Europeia;

Suprimido



PR\902023PT.doc 75/80 PE483.470v01-00

PT

Or. en

Alteração 133
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Referencial técnico», qualquer 
produto elaborado por organismos 
europeus de normalização, que não as 
normas oficiais, em conformidade com 
procedimentos adaptados à evolução das 
necessidades do mercado.

Suprimido

Or. en

Alteração 134
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) «Norma verificada por terceiros», 
uma especificação definida em relação a 
características ambientais, sociais ou de 
outra natureza de uma obra, serviço ou 
fornecimento (incluindo as características 
do ciclo de vida e do processo de produção 
socialmente sustentável), acessível a todas 
as partes interessadas, que exige 
cumprimento verificado por um terceiro, 
independente das propostas, e em que os 
critérios para a especificação: 
(i) dizem exclusivamente respeito a 
características associadas ao objeto do 
contrato;
(ii) são elaborados com base em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e não 
discriminatórios;
(iii) são estabelecidos através de um 
procedimento aberto e transparente em 
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que podem participar todas as partes 
interessadas, nomeadamente organismos 
governamentais, sindicatos, 
consumidores, fabricantes, distribuidores 
e organizações ambientais;
(iv) são definidos por um terceiro, 
independente de qualquer operador 
económico que solicite a verificação do 
cumprimento.

Or. en

Alteração 135

Proposta de diretiva
Anexo XIV – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 94 sobre as cláusulas 
laborais (contratos públicos);

Or. en
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EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Na opinião do relator, a modernização das diretivas relativas aos contratos públicos deve 
garantir um equilíbrio entre, por um lado, a simplificação das regras e, por outro, a existência 
de procedimentos sólidos e eficazes associados a critérios de adjudicação baseados na 
inovação e na sustentabilidade, assegurando simultaneamente uma maior participação das 
PME e generalizando a contratação eletrónica (e-procurement).

O objetivo deve ser aproveitar ao máximo o potencial da contratação pública no mercado 
único para incentivar o crescimento sustentável, o emprego e a inclusão social. Tendo em 
conta que os mercados dos contratos públicos constituem uma parte significativa da economia 
(calcula-se que representem 19% do PIB da UE), a reformulação e aplicação com êxito das 
regras da contratação contribuiria de forma considerável para o relançamento dos 
investimentos na economia real e para ultrapassar a crise da economia europeia.

O relator acolhe com agrado as propostas da Comissão e considera que os novos princípios e 
ideias apresentados são interessantes, embora devam ser melhorados para alcançar os 
melhores resultados possíveis. O documento de trabalho (PE483.690), elaborado pelo relator 
em 23 de fevereiro de 2012, numa primeira fase da preparação do presente projeto de 
relatório, contém uma exposição mais pormenorizada das propostas apresentadas pelo relator.

 Uma adjudicação dos contratos públicos eficiente e socialmente sustentável
O relator considera que a proposta da Comissão é demasiado fraca, em particular no que diz 
respeito aos aspetos sociais. Deseja, por conseguinte, introduzir o respeito das normas sociais 
em todas as fases do processo de contratação pública.

Assim, o relator desenvolve as especificações técnicas contidas no caderno de encargos e que 
definem as características exigidas às obras, serviços ou fornecimentos que permitam à 
entidade adjudicante atingir, se o desejar, os objetivos de sustentabilidade. As especificações 
técnicas deveriam, portanto, poder incluir requisitos em matéria de desempenho como, por 
exemplo, em matéria de ambiente, organização, qualificação e experiência dos trabalhadores 
que participam na execução do contrato, segurança, nomeadamente os métodos de avaliação 
da qualidade dos produtos, embalagem e instruções de utilização, ciclo de vida e 
características ligadas ao processo de produção socialmente sustentável.

O conceito de processo de produção socialmente sustentável criado pelo relator e que está 
igualmente presente nos critérios de adjudicação, é definido como o processo de produção 
vinculado ao objeto do contrato, independentemente de consistir na entrega de materiais, na 
execução de obras ou na prestação de serviços, que garante o respeito das normas em matéria 
da saúde e da segurança dos trabalhadores e o cumprimento das normas sociais. Os critérios 
sociais relacionados com esse processo de produção socialmente sustentável remeterão para 
normas sociais definidas e certificadas de acordo com as legislações nacionais e europeias e 
com as convenções coletivas.

Além disso, o relator reforça os motivos de exclusão tornando obrigatória a exclusão de um 
contrato de qualquer operador económico que tenha violado as suas obrigações decorrentes da 
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legislação laboral e da igualdade de género definidas pelas legislações nacional e europeia e 
pelas convenções coletivas. No mesmo sentido, as entidades adjudicantes não podem 
adjudicar o contrato à melhor proposta quando o operador económico não estiver em 
condições de fornecer informações atualizadas sobre o pagamento das suas contribuições para 
a segurança social.

Quanto aos critérios de seleção, o relator deseja que as entidades adjudicantes possam 
estabelecer condições de participação que remetam igualmente para o cumprimento das 
normas no domínio da saúde e da segurança dos trabalhadores, do direito social e do trabalho 
definidos pela legislação nacional e europeia e pelas convenções coletivas.

Finalmente, chegado à fase dos critérios de adjudicação de contratos, o relator considera que 
o conceito de preço mais baixo deve ser definitivamente rejeitado em favor da noção de 
proposta economicamente mais vantajosa. Considerando que a abordagem baseada na 
proposta economicamente mais vantajosa também tem em conta o preço, as entidades 
adjudicantes poderiam assim fazer a escolha mais adequada de acordo com suas necessidades 
específicas e poderiam nomeadamente ter em consideração os aspetos sociais estratégicos, os 
critérios sociais, incluindo os direitos sociais e do trabalho, as condições de trabalho, a 
segurança e a saúde no local de trabalho, o acesso ao emprego das pessoas desfavorecidas, 
dos jovens, das mulheres, dos trabalhadores mais idosos e dos desempregados de longa 
duração - os critérios ambientais e, nomeadamente, o comércio justo. Tal como referido 
anteriormente, o conceito de processo de produção socialmente sustentável é incluído na 
avaliação da proposta economicamente mais vantajosa. Além disso, a definição do ciclo de 
vida deve também incluir o local de produção. Efetivamente, nos concursos públicos que 
lança, a União Europeia deve, em alguns casos específicos, poder dar preferência aos 
produtores locais, especialmente às PME. Além de promover o desenvolvimento sustentável e 
a preservação das fileiras locais e regionais, esta disposição permitiria que as autoridades 
adjudicantes dispusessem de uma ferramenta para reduzir o impacto da crise económica a 
nível local.

No entanto, é importante precisar que, por razões de eficácia e de segurança jurídica, nenhum 
dos critérios de adjudicação pode conferir uma total liberdade de escolha da entidade 
adjudicante: os critérios de adjudicação escolhidos para identificar a proposta 
economicamente mais vantajosa devem estar sempre vinculados ao objeto do contrato e 
assegurar a possibilidade de uma concorrência efetiva.

Para assegurar uma execução eficaz dos contratos públicos, os Estados-Membros devem 
também poder obrigar as entidades adjudicantes a controlar o desempenho do operador 
económico a quem foi adjudicado o contrato.

 A participação efetiva das PME através de uma subcontratação saudável
O relator apoia a subcontratação, uma vez que esta permite o desenvolvimento das PME. No 
entanto, em alguns casos dramáticos, a prática da subcontratação em cascata leva à exploração 
dos trabalhadores e, portanto, a contratos de qualidade inferior. É do interesse de todos, tanto 
empresas como entidades adjudicantes, garantir durante a execução dos contratos um trabalho 
de qualidade efetuado no respeito do direito laboral. O relator propõe, portanto, limitar a 
subcontratação em cascata através da introdução de uma limitação que impeça a 
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subcontratação de mais de três vezes empresas consecutivas. Propõe igualmente a introdução 
do princípio da responsabilidade ao longo da cadeia de subcontratação de modo a que todos 
os níveis fiquem responsáveis pelo cumprimento dos direitos fundamentais, da saúde e da 
segurança dos trabalhadores, bem como das legislações laborais em vigor.

Além disso, a entidade adjudicante solicitará ao proponente que indique na sua proposta a 
parte do contrato que tenciona eventualmente subcontratar a terceiros e o nome dos 
subcontratantes propostos.

As disposições relativas às propostas anormalmente baixas devem também ser reforçadas a 
fim de prevenir toda e qualquer possibilidade de subcontratação que não respeite o direito do 
trabalho.

O relator apoia a proposta da Comissão de generalizar o recurso ao procedimento dos 
contratos celebrados por via eletrónica. A participação das PME será simplificada e 
incentivada. No entanto, o relator deseja manter os prazos para a apresentação de propostas 
atualmente previsto na Diretiva 2004/17. Considera, com efeito, que é necessária uma duração 
mínima para que os proponentes, incluindo as PME, possam elaborar uma proposta adequada.

 Contratos públicos simplificados para as entidades adjudicantes
O relator presta uma atenção muito especial às entidades adjudicantes a quem cabe aplicar os 
elementos da futura diretiva relativa à adjudicação de contratos por entidades que operam nos 
setores da água, energia, transportes e serviços postais. É essa a razão que o leva a não querer 
complicar-lhes a tarefa e permitir-lhes celebrar contratos eficazes para o bem-estar das suas 
comunidades. A fim de garantir a livre circulação das mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a livre prestação de serviços, bem como os princípios que decorrem destas 
liberdades, como a igualdade de tratamento, a não-discriminação, o reconhecimento mútuo, a 
proporcionalidade e a transparência, e tendo em conta a natureza dos setores em causa e os 
diferentes níveis alcançados pelo processo de liberalização nos Estados-Membros da União, o 
relator considera que a presente diretiva não pode ser aplicada quando os processos de 
contratação não garantirem uma concorrência leal entre os operadores económicos.

Neste contexto, o relator considera essencial que todos os procedimentos previstos na diretiva 
sejam transpostos pelos Estados-Membros: cada entidade adjudicante deve, com efeito, dispor 
de uma caixa de ferramentas que lhe permita escolher o procedimento mais adequado às suas 
necessidades. O relator considera desejável que o procedimento por negociação seja alargado 
no futuro.

Além disso, o relator considera que os Estados-Membros devem fornecer às entidades 
adjudicantes, incluindo nomeadamente às autoridades adjudicantes, os recursos técnicos e 
financeiros que lhes permitam adaptar-se ao processo de contratação em linha e elaborar as 
suas propostas.

O relator deseja igualmente tornar mais flexíveis as relações entre as autoridades públicas 
propostas pela Comissão Europeia. Com efeito, a Comissão codifica de uma forma 
relativamente restritiva a atual jurisprudência atualmente na matéria. Por conseguinte, a 
margem de manobra das coletividades locais ficará bastante reduzida, em detrimento da 
eficácia global dos contratos públicos. Por isso, o relator prevê exceções ao princípio da 
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proibição total da participação privada, insistindo simultaneamente na necessidade de 
prosseguir um interesse geral. 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].

O relator apoia a proposta da Comissão Europeia que visa pôr termo à distinção entre serviços 
prioritários e não-prioritários. Considera que a criação de um regime especial para os serviços 
sociais é relevante em termos das suas necessidades específicas e para garantir uma utilização 
estratégica da contratação pública. Deseja, porém, simplificar regime, eliminando a obrigação 
de publicação ex ante, insistindo simultaneamente na necessidade de respeitar os princípios da 
transparência e da igualdade de tratamento.

No tocante à autoridade nacional, o relator considera importante que cada Estado-Membro 
disponha de uma autoridade responsável pelo bom funcionamento dos contratos. Deseja, no 
entanto, evitar um encargo administrativo adicional suscetível de atrasar o desenvolvimento 
da atividade das entidades adjudicantes. É por isso que considera que, nos Estados-Membros 
que já dispõem de uma autoridade, devem ser confiadas novas responsabilidades a esta 
autoridade.


