
AD\913177PT.doc PE492.628v02-00

PT Unida na diversidade PT

PARLAMENTO EUROPEU 2009 - 2014

Comissão do Comércio Internacional

2011/0438(COD)

21.9.2012

PARECER
da Comissão do Comércio Internacional

dirigido à Comissão do Mercado Interno e da Proteção dos Consumidores

sobre a proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos 
contratos públicos
(COM(2011)0896 – C7-0006/2012 – 2011/0438(COD))

Relator de parecer: Gianluca Susta



PE492.628v02-00 2/31 AD\913177PT.doc

PT

PA_Legam



AD\913177PT.doc 3/31 PE492.628v02-00

PT

JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão Europeia propôs recentemente a modernização das diretivas relativas aos 
contratos públicos (Diretiva 2004/18/CE) e aos processos de adjudicação de contratos nos 
setores da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (Diretiva 2004/17/CE).
Além disso, foram apresentadas uma proposta para uma nova diretiva destinada a disciplinar 
o setor das concessões e, posteriormente, uma proposta de regulamento relativo ao acesso de 
bens e serviços dos países terceiros ao mercado interno dos contratos públicos da União 
Europeia e que estabelece os procedimentos de apoio às negociações sobre o acesso de bens e 
serviços da União Europeia aos mercados de contratos públicos dos países terceiros.

A nível internacional, os contratos públicos representam uma importante fatia do comércio 
mundial: o setor dos contratos públicos representa, em média, entre 15 % a 20 % do PIB nos 
países desenvolvidos. Apesar da sua importância, o mercado dos contratos públicos 
permanece um dos setores mais fechados (a Comissão estima que mais de metade do mercado 
mundial de contratos públicos continue ainda fechado à concorrência estrangeira) e menos 
regulados no âmbito do comércio internacional.

A nível multilateral, o documento legislativo de referência é Acordo Internacional sobre 
Contratos Públicos (Government Procurement Agreement - GPA), recentemente submetido a 
um processo de revisão que ficou concluído em março de 2012. Essa revisão teve por 
finalidade aumentar a transparência, o grau de abertura dos mercados internacionais de 
contratos públicos e a simplificação dos procedimentos. A este respeito, o relator do parecer 
acolhe favoravelmente esse processo de revisão e prevê a aprovação célere por parte da UE;
ao mesmo tempo constata que, atualmente, apenas 42 Estados-Membros da OMC (27 dos 
quais são Estados-Membros da UE) aderiram a esse acordo internacional e acredita na 
possibilidade de adesão de muitos outros países, especialmente os países mais desenvolvidos 
e as economias emergentes, a fim de ampliar a incidência geográfica do Acordo e obter um 
sistema de normas partilhadas e universalmente válidas no importante setor do comércio 
internacional.

Um outro acordo da OMC, o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (GATS), apresenta 
disposições específicas relativas ao setor dos contratos públicos.

Ao nível bilateral, a UE está também vinculada pelos compromissos assumidos no contexto 
de alguns acordos bilaterais já celebrados (com Albânia, antiga República Jugoslava da 
Macedónia, CARIFORUM, Chile, Croácia, México, Montenegro, Coreia do Sul e Suíça). O 
setor dos contratos é um capítulo importante, e muitas vezes delicado, nas negociações em 
curso no âmbito da celebração de eventuais novos acordos comerciais com outros parceiros 
internacionais.  

No âmbito desse contexto internacional, o relator de parecer sublinha a importância da 
dimensão internacional no setor dos contratos públicos. Destaca também a necessidade de 
uma progressiva abertura dos mercados internacionais dos contratos públicos, tendo por base 
um sistema de regras partilhadas, no espírito de reciprocidade, de equidade e de respeito pelas 
normas internacionais em matéria ambiental, social e laboral. Presentemente, a União 
Europeia garante aos operadores internacionais uma abertura significativa do seu mercado dos 
contratos públicos, abertura essa que muitas vezes não é recíproca por parte dos outros 
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importantes parceiros comerciais internacionais.

Assim, o relator solicita uma ação mais incisiva por parte da UE através de iniciativas 
legislativas e de uma conduta coerente nas negociações, a fim de restabelecer as condições de 
equilíbrio e criar condições equitativas de concorrência a nível internacional.  

Nessa perspetiva, lamenta a opção da Comissão Europeia por não proceder a uma 
normalização unitária da «dimensão externa» do setor dos contratos públicos: a decisão de 
não voltar a propor as disposições presentes na Diretiva 2004/17/CE, relativa às propostas que 
incluem bens e serviços externos, e a sucessiva apresentação de uma iniciativa legislativa 
complementar, mas não autónoma, também no seu projeto legislativo, embora acolhida 
favoravelmente no que diz respeito aos conteúdos propostos, corre o risco de criar um vazio 
jurídico perigoso, privando a legislação europeia de disposições destinadas a regulamentar o 
acesso de bens, serviços e empresas de países terceiros ao mercado europeu dos contratos.

Por este motivo, o relator considera ser de extrema importância a reintrodução de regras 
específicas destinadas a disciplinar de forma orgânica e extensiva as condições que justificam 
a recusa de eventuais propostas nas quais exista a prevalência de bens e serviços não
contemplados pelos acordos internacionais: a esse respeito, o relator tenciona adaptar o 
mecanismo legislativo proposto pela própria Comissão executiva na sua recente proposta de 
regulamento.

Além disso, será importante tornar mais restritivo o regulamento proposto pela Comissão 
Europeia relativamente às chamadas «propostas anormalmente baixas», mediante a 
introdução da possibilidade de um mecanismo de exclusão automático para as propostas 
substancialmente inferiores às outras e a extensão das condições mínimas para o pedido de 
informações suplementares aos operadores económicos.

Por fim, é conveniente introduzir algumas alterações destinadas a evidenciar, de forma mais 
completa, o contexto internacional no qual operam as diretivas europeias.

ALTERAÇÕES

A Comissão do Comércio Internacional insta a Comissão do Mercado Interno e da Proteção 
dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
alterações no seu relatório:

Alteração 1

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
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crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para esse 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, têm de 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 
de permitir que os adquirentes utilizem 
melhor os contratos públicos para apoiar 
objetivos sociais comuns. É igualmente 
necessário esclarecer noções e conceitos 
básicos para garantir uma melhor 
segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Os contratos públicos consistem 
numa ferramenta essencial na redefinição 
da política industrial europeia. Para esse 
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, têm de 
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 de permitir que os 
adquirentes utilizem melhor os contratos 
públicos para apoiar objetivos sociais 
comuns. É igualmente necessário 
esclarecer noções e conceitos básicos para 
garantir uma melhor segurança jurídica e 
incorporar alguns aspetos da jurisprudência 
estabelecida do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) O mercado interno e os mercados 
internacionais estão cada vez mais 
interligados, pelo que os valores da UE, 
como a transparência, um princípio 
fundamentado no combate à corrupção, o 
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princípio da reciprocidade e os progressos 
em matéria de direitos sociais e humanos, 
devem ser convenientemente promovidos 
nas políticas relativas aos contratos 
públicos.

Alteração 3

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Decisão do Conselho de 22 de 
dezembro de 1994 relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em 
relação às matérias da sua competência, 
dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round 
(1986/1994) aprovou, nomeadamente, o 
Acordo sobre Contratos Públicos da 
Organização Mundial do Comércio (a 
seguir denominado «Acordo»). O objetivo 
do Acordo é estabelecer um quadro 
multilateral de direitos e 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 
autoridades adjudicantes cumprem as suas 
obrigações no âmbito destes acordos 
aplicando a presente Diretiva a operadores 
económicos de países terceiros que sejam 
signatários desses acordos.

(8) A Decisão do Conselho de 22 de 
dezembro de 1994 relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em 
relação às matérias da sua competência, 
dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round 
(1986/1994) aprovou, nomeadamente, o 
Acordo sobre Contratos Públicos da 
Organização Mundial do Comércio (a 
seguir denominado «Acordo»). O objetivo 
do Acordo é estabelecer um quadro 
multilateral de direitos e obrigações 
equilibrados em matéria de contratos 
públicos, com vista à liberalização e 
expansão do comércio mundial. Esse 
acordo foi submetido a uma revisão 
concluída em março de 2012; a revisão do 
Acordo teve por objetivos basilares o 
aumento do grau de abertura dos 
mercados do setor, a ampliação do âmbito 
de aplicação, a eliminação de medidas 
discriminatórias, bem como o aumento da 
transparência nos procedimentos. No caso 
dos contratos abrangidos pelo Acordo, bem 
como por outros acordos internacionais 
pertinentes a que União está vinculada, 
incluindo os compromissos assumidos no 
âmbito dos acordos comerciais bilaterais, 
as autoridades adjudicantes cumprem as 
suas obrigações no âmbito destes acordos 
aplicando a presente Diretiva a operadores 
económicos de países terceiros que sejam 
signatários desses acordos. A esse respeito, 
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é necessário que os compromissos 
internacionais assumidos pela União 
relativamente aos países terceiros em 
matéria de acesso ao mercado dos 
contratos públicos sejam transpostos para 
o ordenamento jurídico da UE, de modo a 
garantir a sua aplicação efetiva e 
uniforme.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) No âmbito da Organização Mundial 
do Comércio e das suas relações 
bilaterais, a União apoia uma ambiciosa 
abertura internacional dos mercados 
internacionais dos contratos públicos da 
União e dos seus parceiros comerciais no 
espírito da reciprocidade e de benefícios 
mútuos.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) Caso a Comissão Europeia negocie 
acordos comerciais com países não 
signatários do Acordo, esta deverá incluir 
critérios complementares ao preço 
estabelecido no capítulo sobre os 
contratos públicos. As autoridades 
adjudicantes devem ter a possibilidade, 
com o acordo da Comissão, de excluir 
operadores económicos de países terceiros 
que não abram os seus contratos públicos 
às empresas da UE. Tal daria à Comissão 
alguma margem de manobra nas suas 
negociações com países terceiros.



PE492.628v02-00 8/31 AD\913177PT.doc

PT

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) O Acordo aplica-se a contratos de valor 
superior a determinados limiares, definidos 
no próprio Acordo e expressos em direitos 
de saque especiais. Os limiares fixados 
pela presente Diretiva devem ser alinhados 
para corresponderem aos equivalentes em 
euros dos limiares do Acordo. Importa 
igualmente prever uma revisão periódica 
dos limiares expressos em euros, a fim de 
os adaptar, por meio de uma simples 
operação matemática, a eventuais variações 
do valor do euro em relação ao direito de 
saque especial.

(9) O Acordo aplica-se a contratos de valor 
superior a determinados limiares, definidos 
no próprio Acordo e expressos em direitos 
de saque especiais. Os limiares fixados 
pela presente Diretiva devem ser alinhados 
para corresponderem aos equivalentes em 
euros dos limiares do Acordo. Importa 
igualmente prever uma revisão periódica 
dos limiares expressos em euros, a fim de 
os adaptar, por meio de uma simples 
operação matemática, a eventuais variações 
do valor do euro em relação ao direito de 
saque especial. Importa igualmente que 
essa revisão periódica dos limiares seja 
efetuada também com base numa 
avaliação preliminar da aplicação correta 
do princípio de reciprocidade substancial 
na abertura do mercado entre a União 
Europeia e as outras partes signatárias do 
Acordo. A avaliação da reciprocidade 
substancial é igualmente válida para os 
países terceiros que não aderiram ao 
acordo relativo aos contratos públicos, 
mas que gozem do acesso ao mercado 
europeu dos contratos públicos.

Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 

(11) Algumas categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, por 
exemplo os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
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culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 1.000.000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.
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Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que se destina aos Estados-
Membros, a presente Diretiva não se aplica 
à contratação pública levada a cabo por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário esclarecer em que medida a 
presente Diretiva deve ser aplicada à 
contratação pública sujeita a regras 
internacionais específicas.

(13) Uma vez que se destina aos Estados-
Membros, a presente Diretiva não se aplica 
à contratação pública levada a cabo por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário esclarecer em que medida a 
presente Diretiva deve ser aplicada à 
contratação pública sujeita a regras 
internacionais específicas. As instituições 
europeias devem ter em especial 
consideração as alterações introduzidas 
pela presente diretiva e adaptar as suas 
próprias regras em matéria de contratos 
públicos por forma a refletir essas 
alterações.

Alteração 9

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais. O não-
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social deve 
ser igualmente sancionado com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por violações de obrigações 
ambientais ou sociais, incluindo regras 
relativas à acessibilidade para as pessoas 

(34) É necessário evitar a adjudicação de 
contratos públicos a operadores 
económicos que tenham participado numa 
organização criminosa ou que tenham sido 
condenados por corrupção, fraude lesivas 
dos interesses financeiros da União ou 
branqueamento de capitais.  O não 
pagamento de impostos ou de 
contribuições para a segurança social, as 
violações de obrigações ambientais, 
laborais ou sociais, nos termos dos 
princípios internacionalmente 
reconhecidos, incluindo as regras 
relativas às condições de trabalho, às 
convenções coletivas e à acessibilidade 
para as pessoas com deficiência, devem 
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com deficiência ou outras formas de falta 
grave em matéria profissional como, por 
exemplo, violações das regras da 
concorrência ou de direitos de propriedade 
intelectual.

ser igualmente sancionados com a exclusão 
obrigatória a nível da União. Além disso, 
as autoridades adjudicantes devem ter a 
possibilidade de excluir candidatos ou 
proponentes por falta grave em matéria 
profissional como, por exemplo, violações 
das regras da concorrência ou de direitos 
de propriedade intelectual.

Justificação

A igualdade de tratamento dos trabalhadores e o cumprimento da legislação nacional estão 
incluídas na presente diretiva, pelo que não há motivos para supressão.
Alteração 10

Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
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 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critério de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa».

Alteração 11
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Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à 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 eles devem permitir avaliar 
o nível de desempenho de cada proposta 
em relação a esse 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 
devem conferir à autoridade 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.

(38) Para efeitos da adjudicação do
contrato à proposta economicamente mais 
vantajosa, as autoridades adjudicantes
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 eles devem 
permitir avaliar o nível de desempenho de 
cada proposta em relação a esse 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 
devem conferir à autoridade 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.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

(41) 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 das pessoas 
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adquirentes devem ter a possibilidade de 
incluir nos critérios de adjudicação que 
determinam a proposta economicamente 
mais vantajosa características relacionadas 
com as condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, 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 que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

envolvidas no procedimento de produção 
ou ao favorecimento da integração social 
das pessoas com deficiência ou da 
integração de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal afetado à 
execução do contrato, incluindo a questão 
da acessibilidade para as pessoas com 
deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, 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 que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

(42) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
devem ser obrigadas a pedir uma 
explicação do preço indicado se uma 
proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve ter o direito de 
excluir a proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento de legislação obrigatória da 
União nos domínios do direito social, 
laboral ou ambiental ou de disposições 
internacionais em matéria de direito do 
trabalho.

(42) 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 situações de 
desvantagem durante a execução do 
contrato, as autoridades adjudicantes 
deverão ter a possibilidade de excluir 
propostas substancialmente inferiores 
relativamente aos preços apresentados 
pelos restantes proponentes e deverão ser 
obrigadas a pedir uma explicação do preço 
indicado se uma proposta apresentar preços 
significativamente inferiores aos dos outros 
proponentes. Se o proponente não 
conseguir dar uma explicação válida, a 
autoridade adjudicante deve ter o direito de 
excluir a proposta. Essa exclusão deve ser 
obrigatória nos casos em que a autoridade 
adjudicante tenha determinado que o preço 
anormalmente baixo resulta do 
incumprimento de legislação obrigatória da 
União nos domínios do direito social, 
laboral ou ambiental ou de disposições 
internacionais em matéria de direito do 
trabalho.

Alteração 14

Proposta de diretiva
Considerando 48-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(48-A) As autoridades adjudicantes devem 
respeitar o prazo de pagamento definido 
na Diretiva 2011/7/UE.
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Alteração 15

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

(55) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
nomeadamente a nível de peritos. No 
contexto da preparação e elaboração de 
atos delegados, a Comissão deve assegurar 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão deverá fornecer informação e 
documentação completas relativas às 
reuniões com peritos nacionais no âmbito 
da elaboração e execução de atos 
delegados. A este respeito, a Comissão 
deverá assegurar que o Parlamento 
Europeu se encontra devidamente 
envolvido, tendo por base as boas práticas 
de experiências anteriores noutras áreas 
políticas, por forma a criar as melhores 
condições possíveis para o futuro 
escrutínio dos atos delegados por parte do 
Parlamento Europeu.

Justificação

The directive foresees the use of delegated acts - among others - to adapt the methodology for 
the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government 
Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the 
list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 
classic directive, Article 70 utilities directive). Dado que estas questões têm claramente uma 
dimensão ao nível do comércio internacional, o relator considera que os mesmos 
procedimentos internacionais devem ser aplicados como a legislação «normal» em matéria 
de comércio. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the 
rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved 
in the preparation and implementation of delegated acts (recital 55). Isto facilitará o exame 
dos atos delegados e assegurará o exercício eficiente do poder de delegação, ao evitar 
objeções por parte do Parlamento Europeu. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89.2) the conferral of powers on the Commission. Uma tal delimitação levaria a 
um maior controlo parlamentar, obrigando a Comissão a elaborar um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar, nove meses antes do final do período estabelecido. Por 
outro lado, a prorrogação tácita da delegação por um período de igual duração evita a 
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sobrecarga dos legisladores e facilita a aplicação da política comercial comum. Considering 
the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to 
assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 
89.5). Todas as alterações refletem as alterações resultantes dos dois regulamentos «Trade 
Omnibus».

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.° 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) 500 000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

(d) 1.000.000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. De dois em dois anos, a partir de 30 de 
Junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º, 
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, 
procede à respetiva adaptação.

1. De dois em dois anos, a partir de 30 de 
Junho de 2014, a Comissão verifica se os 
limiares estabelecidos no artigo 4.º, 
alíneas a), b) e c), correspondem aos 
limiares estabelecidos no Acordo sobre 
Contratos Públicos e, quando necessário, 
procede à respetiva adaptação.

Em conformidade com o método de 
cálculo estabelecido no Acordo sobre 
Contratos Públicos, a Comissão calcula o 
valor desses limiares com base no valor 
médio diário do euro em termos de direitos 
de saque especiais, durante um período de 
24 meses que termina no último dia do mês 
de agosto anterior à revisão que produzirá 
efeitos a partir de 1 de janeiro. Se 
necessário, o valor dos limiares assim 
revisto será arredondado por defeito para o 
milhar de euros mais próximo, a fim de 
assegurar o respeito dos limiares em vigor 
previstos pelo Acordo, expressos em 

Em conformidade com o método de 
cálculo estabelecido no Acordo sobre 
Contratos Públicos, a Comissão calcula o 
valor desses limiares com base no valor 
médio diário do euro em termos de direitos 
de saque especiais, durante um período de 
24 meses que termina no último dia do mês 
de agosto anterior à revisão que produzirá 
efeitos a partir de 1 de janeiro. Se 
necessário, o valor dos limiares assim 
revisto será arredondado por defeito para o 
milhar de euros mais próximo, a fim de 
assegurar o respeito dos limiares em vigor 
previstos pelo Acordo, expressos em 
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direitos de saque especiais. direitos de saque especiais. A Comissão 
poderá, além disso, ter em consideração 
as variações dos limiares apresentados 
por outras partes signatárias do Acordo.

Alteração 18

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.° 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Um procedimento específico de uma 
organização internacional;

(c) Um procedimento específico de uma
organização internacional com sede no 
Estado-Membro;

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 9 n.° 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(2-A) Em qualquer caso, o acesso de 
países terceiros aos mercados dos 
contratos públicos da UE deve basear-se 
no princípio da reciprocidade e 
proporcionalidade.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.° 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Alteração 21

Proposta de diretiva
Artigo 23 – n.° 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nos domínios abrangidos pelos anexos I, 
II, IV e V, pelas Notas Gerais do 
Apêndice 1 da União Europeia ao Acordo 
sobre Contratos Públicos e pelos outros 
acordos internacionais a que a União 
Europeia se encontra vinculada, conforme 
referidos no anexo V da presente Diretiva, 
as autoridades adjudicantes concedem às 
obras, fornecimentos, serviços e 
operadores económicos dos signatários 
desses acordos um tratamento não menos 
favorável do que o tratamento concedido às 
obras, produtos, serviços e operadores 
económicos da União. As autoridades 
adjudicantes cumprem os ditos acordos 
aplicando a presente Diretiva aos 
operadores económicos dos seus 
signatários.

1. Nos domínios abrangidos pelos anexos I, 
II, IV e V, pelas Notas Gerais do Apêndice 
1 da União Europeia ao Acordo sobre 
Contratos Públicos e pelos outros acordos 
internacionais a que a União Europeia se 
encontra vinculada, incluindo os 
compromissos assumidos no âmbito dos 
acordos comerciais bilaterais, conforme 
referidos no anexo V da presente Diretiva, 
as autoridades adjudicantes concedem às 
obras, fornecimentos, serviços e 
operadores económicos dos signatários 
desses acordos um tratamento não menos 
favorável do que o tratamento concedido às 
obras, produtos, serviços e operadores 
económicos da União. As autoridades 
adjudicantes cumprem os ditos acordos 
aplicando a presente Diretiva aos 
operadores económicos dos seus
signatários.

Alteração 22

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.° 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

(b) Se o objetivo do concurso for a criação, 
restruturação, restauro e conservação, ou a 
aquisição de uma obra de arte, ou seja, de 
um bem móvel ou imóvel sujeito a um 
vínculo artístico, histórico ou 
arquitetónico;

Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

As autoridades adjudicantes «consultam» os participantes no mercado sobretudo para obter 
informações acerca de técnicas e inovações. É importante sublinhar que os participantes no 
mercado, que são potenciais candidatos à apresentação de propostas, não devem influenciar 
as autoridades adjudicantes.

Alteração 24

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

Texto da Comissão Alteração

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

Com vista à maximização da concorrência 
e do acesso das PME aos contratos 
públicos, os contratos públicos podem ser 
subdivididos em lotes. Se, em reação a 
contratos públicos de valor igual ou 
superior a 500 000 EUR, determinado em 
conformidade com o artigo 5.º, a 
autoridade adjudicante não considerar 
apropriado dividi-los em lotes, deve incluir 
no anúncio de concurso ou no convite à 
confirmação de interesse uma justificação 
específica da sua decisão. As autoridades 
são beneficiadas por uma maior 
concorrência entre os proponentes e pela 
melhoria do acesso das PME, uma vez que 
isso irá aumentar o número de ofertas 
possíveis.

Justificação

Por motivos de simplificação, não é necessário indicar que o artigo se refere a contratos com 
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valores iguais ou superiores aos limiares indicados no artigo 4.º, já que é evidente. Em prol 
da simplificação, não há necessidade de indicar que o artigo se refere a contratos de valor 
igual ou superior aos limiares indicados no artigo 4.º, uma vez que é evidente.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Justificação

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

Alteração 26

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

As autoridades adjudicantes devem 
especificar na documentação relativa ao 
concurso se se reservam o direito de 
adotar uma opção desse tipo e, nesse caso, 
que lotes podem ser agrupados sob um 
único contrato.
As autoridades adjudicantes determinam, 
em primeiro lugar, as propostas que 
melhor cumprem os critérios de 



AD\913177PT.doc 21/31 PE492.628v02-00

PT

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

Justificação

Este número pode contrariar o objetivo da proposta, que é permitir um melhor acesso por 
parte das PME aos contratos públicos, uma vez que pode conduzir à agregação dos contratos 
públicos excluindo, portanto, as PME.

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiverem determinado que a 
proposta não cumpre, pelo menos por via 
de equivalência, as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União no 
domínio do direito social e do trabalho ou 
do direito ambiental ou as disposições do 
direito internacional no domínio do direito 
social e ambiental constantes do anexo XI.

2. As autoridades adjudicantes não 
adjudicam um contrato ao proponente que 
apresente a melhor proposta se tiverem 
determinado que a proposta não cumpre, 
pelo menos por via de equivalência, as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou as 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.

Alteração 28

Proposta de diretiva
Artigo 55 n.° 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(2-A) Um operador económico fica 
excluído da participação num contrato 
quando a autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de alguma violação das 
obrigações estabelecidas pela legislação 
da União no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental ou 
das disposições do direito internacional 
no domínio do direito social e ambiental, 
constantes do anexo XI. O cumprimento 
da legislação da União ou das disposições 
do direito internacional pode ser 
garantido por via de equivalência.

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito 
ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social 
e ambiental constantes do anexo XI. O 
cumprimento da legislação da União ou 
das disposições do direito internacional 
pode ser garantido por via de 
equivalência;

Suprimido

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo das disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
nacionais relativas à remuneração de 
determinados serviços, os critérios em que 
as autoridades adjudicantes se devem 

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

Alteração 31

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

Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Alteração 33

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.° 2 - parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. A proposta economicamente mais 
vantajosa, na aceção do n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 

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

em critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do preço ou dos 
custos, que são avaliados por opção da 
autoridade adjudicante, apenas com base 
no preço ou recorrendo a uma abordagem 
de custo/eficácia, nomeadamente assente 
no cálculo dos custos do ciclo de vida, nas 
condições referidas no artigo 67.º, outros 
critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão, nomeadamente::

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.° 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 36

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 37

Proposta de diretiva
Artigo 69
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Texto da Comissão Alteração

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

1. As autoridades adjudicantes podem 
excluir as propostas cujo preço ou custo 
cobrado seja inferior a 50 % do valor-base 
definido para o contrato.

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

2. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando tenham 
sido apresentadas pelo menos cinco 
propostas e, em alternativa:

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

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

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

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

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

(c) O preço ou o custo indicado numa 
proposta é pelo menos 40 % inferior ao 
preço ou ao custo estimado por uma 
autoridade adjudicante, incluindo 
impostos.

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

3. De qualquer modo, caso as propostas se 
afigurem anormalmente baixas por outros 
motivos, as autoridades adjudicantes 
devem também solicitar as 
correspondentes explicações.

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

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

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

(a) à economia do processo de construção, 
do processo de fabrico dos produtos ou da 
prestação dos serviços;

(c) À originalidade das obras, produtos ou
serviços propostos pelo proponente;

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

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

(c) À originalidade das obras, produtos e
serviços propostos pelo proponente;
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ambiental ou das disposições do direito 
internacional no domínio do direito social e 
ambiental constantes do anexo XI ou, 
quando não sejam aplicáveis, à observância 
de outras disposições que assegurem um 
nível de proteção equivalente;
(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.

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

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

(e) À possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente, seja para o 
financiamento da própria proposta, seja 
para o financiamento dos serviços, dos 
produtos ou das obras relativos à 
proposta. 

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

(e-A) Ao recurso a contratantes que não 
observem as obrigações sociais, laborais e 
ambientais ou as regras aplicáveis aos 
auxílios estatais na aceção das alíneas d) 
e e). 

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

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

6. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
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conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

obrigações estabelecidas pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou das 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.
6. Caso a autoridade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só pode ser excluída 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
autoridade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Se a autoridade adjudicante 
excluir uma proposta nestas circunstâncias, 
deve informar do facto a Comissão.
7. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 69-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 69.º-A
A presente diretiva será conforme ao 
regulamento relativo ao acesso de bens e 
serviços de países terceiros ao mercado 
interno dos contratos públicos da UE e 
aos procedimentos para apoiar as 
negociações respeitantes ao acesso de 
bens e serviços da UE aos mercados dos 
contratos públicos dos países terceiros 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)), 
bem como às condições estabelecidas nos 
artigos 58.º e 59.º da Diretiva 2004/17/CE, 
em conformidade com a qual as propostas 
que englobam produtos originários de 
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países terceiros com os quais a União 
Europeia, num quadro multilateral ou 
bilateral, não celebrou um acordo que 
garanta um acesso comparável e eficaz 
das empresas da União aos mercados 
desses países terceiros, podem ser 
rejeitadas.

Alteração 39

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O contratante, independentemente do 
seu país de origem, deve respeitar as 
normas laborais, sociais e ambientais e 
não deve receber auxílios estatais que 
possam baixar consideravelmente o custo 
da proposta, prejudicando uma 
concorrência leal.

Alteração 40

Proposta de diretiva
Artigo 83 n.° 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem 
assegurar o acompanhamento da 
aplicação das regras para os concursos 
públicos, nomeadamente, através da 
implementação de projetos cofinanciados 
pela União com vista à deteção de 
ameaças aos interesses financeiros da 
União. O referido acompanhamento 
destina-se a prevenir, detetar e comunicar 
devidamente eventuais casos de fraude em 
matéria de contratos públicos, corrupção, 
conflitos de interesses e outras 
irregularidades sérias.
Se as autoridades ou estruturas de 
acompanhamento identificarem violações 
concretas ou problemas sistémicos, devem 
ser-lhes conferidos poderes para 
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remeterem esses problemas às autoridades 
nacionais de auditoria, tribunais ou 
outras autoridades ou estruturas 
adequadas, tais como o Provedor de 
Justiça, os parlamentos nacionais ou as 
respetivas comissões.

Alteração 41

Proposta de diretiva
Artigo 89 – n.° 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 6.º, 13.º, 19.º, 20.º, 23.º, 54.º, 59.º, 
67.º e 86.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 referida nos 
artigos 6.º, 13.º, 19.º, 20.º, 23.º, 54.º, 59.º, 
67.º e 86.º é conferida à Comissão por um 
período de cinco anos, a partir de ...*[data 
da entrada em vigor da Diretiva]. A 
Comissão elaborará um relatório relativo 
à delegação de poderes o mais tardar nove 
meses antes do final do período de cinco 
anos. A delegação será prorrogada 
tacitamente por períodos de duração 
idêntica, exceto se o Parlamento Europeu 
ou o Conselho se opuserem a essa 
prorrogação o mais tardar três meses 
antes do final do período.

Alteração 42

Proposta de diretiva
Artigo 89 – n.° 5

Texto da Comissão Alteração

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
presente artigo apenas entra em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes de terminado esse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado ambos a 
Comissão de que não se oporão. Esse prazo 
pode ser prorrogado por dois meses, por 

5. Um ato delegado adotado nos termos do 
presente artigo apenas entra em vigor se o 
Parlamento Europeu ou o Conselho não 
manifestarem a sua oposição no prazo de 
dois meses a contar da notificação do 
referido ato ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho ou se, antes de terminado esse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem informado ambos a 
Comissão de que não se oporão. Esse prazo 
pode ser prorrogado por quatro meses, por 



PE492.628v02-00 30/31 AD\913177PT.doc

PT

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Justificação

The directive foresees the use of delegated acts- among others- to adapt the methodology for 
the calculation of the threshold levels to any change provided for by the Government 
Procurement Agreement (Article 6.5 classic, Article 12.4 utilities directive) and to change the 
list of international social and environmental law provisions in ANNEX XI (Article 54.2 
classic directive, Article 70 utilities directive). Dado que estas questões têm claramente uma 
dimensão ao nível do comércio internacional, o relator considera que os mesmos 
procedimentos internacionais devem ser aplicados como a legislação «normal» em matéria 
de comércio. In line with OMNIBUS I and OMNIBUS II (alignment package in INTA), the 
rapporteur proposes emphasizing the need for the European Parliament to be duly involved 
in the preparation and implementation of delegated acts (recital 55). Isto facilitará o exame 
dos atos delegados e assegurará o exercício eficiente do poder de delegação, ao evitar 
objeções por parte do Parlamento Europeu. The rapporteur deems it appropriate to limit in 
time (Article 89.2) the conferral of powers on the Commission. Uma tal delimitação levaria a 
um maior controlo parlamentar, obrigando a Comissão a elaborar um relatório sobre a 
delegação de poderes, o mais tardar, nove meses antes do final do período estabelecido. Por 
outro lado, a prorrogação tácita da delegação por um período de igual duração evita a 
sobrecarga dos legisladores e facilita a aplicação da política comercial comum. Considering 
the dynamics of parliamentary work, internal procedures and deadlines, it is important to 
assure that the legislator is given enough time to duly scrutinize a legislative act (Article 
89.5). Todas as alterações refletem as alterações resultantes dos dois regulamentos «Trade 
Omnibus».

Alteração 43

Proposta de diretiva
Anexo XI

Texto da Comissão Alteração

- Convenção n.º 94 sobre as cláusulas de 
trabalho no âmbito dos contratos 
públicos.
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