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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

A Comissão propôs recentemente a modernização das diretivas relativas aos contratos 
públicos (Diretiva 2004/18/CE) e aos procedimentos de adjudicação de contratos nos setores 
da água, da energia, dos transportes e dos serviços postais (Diretiva 2004/17/CE). Além disso, 
foi apresentada uma proposta para uma nova diretiva que visa disciplinar o setor das 
concessões, e, só subsequentemente, uma proposta de regulamento relativa 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.  

Ao nível internacional, os contratos públicos representam uma fatia importante do comércio 
mundial: o setor dos contratos vale em média 15 % a 20 % do PIB nos países desenvolvidos.
Apesar da sua importância, o mercado dos contratos públicos permanece um dos setores mais 
fechado (a Comissão prevê que mais de metade do mercado mundial dos contratos públicos 
ainda se encontre fechada à concorrência estrangeira) e menos regulamentado no âmbito do 
comércio internacional.

A nível multilateral, a disciplina normativa de referência é o Acordo internacional sobre 
contratos públicos (“Government Procurement Agreement” – GPA) recentemente submetido 
a um processo de revisão que foi concluído em março de 2012. Essa revisão foi concluída 
para aumentar a transparência, o nível de abertura dos mercados internacionais dos contratos 
públicos e a simplificação dos procedimentos. A este propósito, o relator de parecer 
congratula-se com o processo de revisão e deseja uma rápida aprovação por parte da UE;
Simultaneamente, constata como apenas 42 Estados-Membros da OMC (dos quais 27 são os 
Estados-Membros da UE) aderiram atualmente a esse Acordo internacional e deseja 
veementemente que vários outros países possam juntar-se, particularmente os países mais 
desenvolvidos e as economias emergentes, a fim de ampliar a cobertura geográfica e obter 
assim um sistema de regras compartilhadas e universalmente válidas neste importante setor do 
comércio internacional.

As disposições específicas relativas ao setor dos contratos públicos estão presentes também 
noutro acordo OMC, o Acordo geral sobre o comércio dos serviços (AGCS).

A nível bilateral, a UE está ainda vinculada às obrigações assumidas no contexto de alguns 
Acordos bilaterais já celebrados (com a Albânia, Antiga República Jugoslava da Macedónia, 
CARIFORUM, Chile, Croácia, México, Montenegro, Coreia do Sul e Suíça). O setor dos 
contratos públicos representa um importante e frequentemente delicado capítulo nas 
negociações em curso para a celebração de possíveis novos acordos comerciais com outros 
parceiros internacionais.  

No âmbito do referido contexto internacional, o relator de parecer sublinha a importância da 
dimensão internacional no setor dos contratos públicos. E sublinha a necessidade de uma 
abertura progressiva dos mercados internacionais dos contratos públicos com base num 
sistema de regras compartilhadas, visando a reciprocidade, a equidade e o respeito pelas 
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normas internacionais no domínio ambiental, social e laboral. A União Europeia, atualmente, 
assegura aos operadores internacionais um significativo nível de abertura do próprio mercado 
dos contratos públicos, abertura com muita frequência não retribuída por outros importantes 
parceiros comerciais internacionais.
O relator pretende assim uma ação mais incisiva por parte da UE, através de iniciativas 
legislativas e uma conduta negocial coerente, a fim de restabelecer condições de equilíbrio e 
instaurar verdadeiras condições equitativas a nível internacional.

Nesta perspetiva, lamenta que a Comissão Europeia tenha optado por não proceder a uma 
normativa unitária da «dimensão externa» do setor dos contratos públicos: a decisão de não 
voltar a propor as disposições presentes na Diretiva 2004/17/CE sobre as propostas que 
incluem bens e serviços externos e a sucessiva apresentação de uma iniciativa legislativa 
complementar mas completamente autónoma, mesmo no seu procedimento legislativo –
apesar de bem acolhida no que diz respeito aos conteúdos propostos – corre o risco de criar 
um perigoso vazio jurídico, privando a legislação europeia de disposições que visem regular o 
acesso de bens, serviços e empreendimentos de países terceiros ao mercado europeu dos 
contratos público.

Por esta razão, o relator considera de extrema importância a reintrodução de regras específicas 
com vista a disciplinar de forma orgânica e extensiva as condições através das quais se 
rejeitam eventuais propostas nas quais existe uma predominância de bens e serviços não 
contemplados pelos acordos internacionais: a este propósito, o relator pretende adaptar o 
mecanismo legislativo proposto pela mesma Comissão executiva na sua recente proposta de 
regulamento.

Além disso, afigura-se também importante tornar maioritariamente restritiva a normativa 
proposta pela Comissão sobre as denominadas «propostas anormalmente baixas», mediante a 
introdução da possibilidade de um mecanismo de exclusão automática para as propostas 
significativamente inferiores às outras e a ampliação das condições mínimas para o pedido de 
informações suplementares aos operadores económicos.

Considera-se por fim importante introduzir algumas alterações com vista a evidenciar de 
forma mais completa o contexto internacional no qual estão em vigor 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 4
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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. Os contratos públicos são uma 
ferramenta essencial na redefinição da 
política industrial europeia. 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.

Alteração 2

Proposta de diretiva
Considerando 4-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Alteração 3

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 
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.

(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 
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. O acordo foi submetido a uma 
revisão que foi concluída em março de 
2012; a revisão do acordo teve como 
objetivos principais o aumento do nível de 
abertura dos mercados do setor, a 
expansão da cobertura, a eliminação de 
medidas discriminatórias, para além do 
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 
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compromissos assumidos no âmbito dos 
Acordos comerciais bilaterais, 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. A este propósito, 
os compromissos internacionais 
assumidos pela União relativamente aos 
países terceiros em matéria de acesso ao 
mercado dos contratos públicos devem ser 
acolhidos na ordem jurídica da UE de 
forma a garantir a sua aplicação efetiva, 
de forma uniforme.

Alteração 4

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) No contexto da Organização 
Mundial do Comércio e das suas relações 
bilaterais, a União Europeia preconiza 
uma maior abertura dos mercados de 
contratos públicos internacionais da UE e 
dos seus parceiros comerciais, num 
espírito de reciprocidade e de benefícios 
mútuos.

Alteração 5

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) O acordo aplica-se aos 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 

(15) O acordo aplica-se aos 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 
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revisão periódica dos limiares expressos 
em euros, a fim de os adaptar, por meio de 
uma simples operação matemática, às 
eventuais variações do valor do euro em 
relação aos direitos de saque especiais. 
Para evitar uma multiplicação dos limiares 
é conveniente, além disso, sem prejuízo 
dos compromissos internacionais 
assumidos pela União, continuar a aplicar 
os mesmos limiares a todas as entidades 
adjudicantes, independentemente do setor
de atividade.

revisão periódica dos limiares expressos 
em euros, a fim de os adaptar, por meio de 
uma simples operação matemática, às 
eventuais variações do valor do euro em 
relação aos direitos de saque especiais. 
Para evitar uma multiplicação dos limiares 
é conveniente, além disso, sem prejuízo 
dos compromissos internacionais 
assumidos pela União, continuar a aplicar 
os mesmos limiares a todas as entidades 
adjudicantes, independentemente do setor 
de atividade. É igualmente oportuno que 
essa revisão periódica dos limiares seja 
efetuada também com base numa 
avaliação preliminar da correta atuação 
do princípio de reciprocidade substancial 
na abertura do mercado entre a UE e as 
outras partes signatárias do acordo. A 
avaliação da reciprocidade será também 
alargada a países terceiros que não são 
parte no acordo sobre Contratos Públicos 
mas que têm acesso ao mercado europeu 
dos contratos públicos.

Alteração 6

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

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

(18) Uma vez que se destina aos Estados-
Membros, a presente diretiva não se aplica 
aos contratos públicos celebrados por 
organizações internacionais em seu próprio 
nome e por sua própria conta. Contudo, é 
necessário especificar em que medida a 
presente diretiva deve ser aplicada à 
contratação pública sujeita a regras 
internacionais específicas. As instituições 
europeias devem 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.
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Alteração 7

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 8

Proposta de diretiva
Considerando 40
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 9

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 

(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 
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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.

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 critério de 
adjudicação a «proposta economicamente 
mais vantajosa». 

Alteração 10

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) Para efeitos da adjudicação do
contrato ao proponente que apresentou a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
as entidades 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 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.
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Alteração 11

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

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

(49) As propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa podem ser baseadas em 
pressupostos ou práticas incorretos do 
ponto de vista técnico, económico ou 
jurídico. Para evitar eventuais 
desvantagens durante a execução do 
contrato, as entidades adjudicantes devem 
ter a possibilidade de excluir propostas 
significativamente mais baixas que os 
preços dos outros proponentes e 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.

Alteração 12

Proposta de diretiva
Considerando 56-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(56-A) As entidades adjudicantes devem 
respeitar o prazo de pagamento conforme 
estabelecido na Diretiva 2011/7/UE.
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Alteração 13

Proposta de diretiva
Considerando 63

Texto da Comissão Alteração

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

(63) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas 
durante os trabalhos preparatórios, 
inclusive a nível de peritos. No contexto da 
preparação e da elaboração dos atos 
delegados, a Comissão deverá assegurar 
uma transmissão simultânea, atempada e 
adequada dos documentos relevantes ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho. A 
Comissão deve facultar todas as 
informações e toda a documentação sobre 
as suas reuniões com os peritos nacionais, 
no âmbito da preparação e aplicação dos 
atos delegados. A este respeito, a 
Comissão deve assegurar que o 
Parlamento Europeu seja devidamente 
associado, tirando partido das práticas de 
excelência da anterior experiência 
noutras áreas de intervenção, a fim de 
criar as melhores condições possíveis para 
o futuro controlo dos atos delegados por 
parte do Parlamento Europeu.

Justificação

A diretiva prevê o uso de atos delegados - entre outros - para adaptar a metodologia para o 
cálculo dos valores-limite para qualquer modificação prevista pelo Acordo sobre Contratos 
Públicos (Artigo 6.5 clássica, Artigo 12.4 Diretiva Serviços Públicos) e para modificar a lista 
de disposições legais internacionais sociais e ambientais no ANEXO XI (Artigo 54.2 Diretiva 
Clássica, Artigo 70 Diretiva Serviços Públicos). 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.

Em consonância com OMNIBUS I e OMNIBUS II (pacote de alinhamento em INTA), o 
relator propõe sublinhar a necessidade de o Parlamento Europeu se empenhar devidamente 
na preparação e aplicação dos atos delegados (considerando 15). Isto facilitará o exame dos 
atos delegados e assegurará o exercício eficiente do poder de delegação, ao evitar objeções 
por parte do Parlamento Europeu. 

O relator considera apropriado delimitar no tempo (artigo 89.2) a concessão de poderes à 
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Comissão. 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. 

Atendendo à dinâmica do trabalho parlamentar, aos procedimentos internos e aos prazos, é 
importante assegurar que seja dado tempo suficiente ao legislador para examinar 
devidamente um ato legislativo (Artigo 89.5).

Todas as alterações refletem as alterações resultantes dos dois regulamentos «Trade 
Omnibus».

Alteração 14

Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
As entidades adjudicantes nacionais 
devem, aquando da adjudicação de 
contratos que, em virtude do seu valor, 
não são abrangidos pela presente diretiva, 
observar os princípios da igualdade de 
tratamento, da não-discriminação e da 
transparência.

Alteração 15

Proposta de diretiva
Artigo 14 − n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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 o período de 24 
meses que termina no último dia do mês de 
agosto anterior à revisão com efeitos a 
partir de 1 de janeiro. Se necessário, o 

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 o período de 24 
meses que termina no último dia do mês de 
agosto anterior à revisão com efeitos a 
partir de 1 de janeiro. Se necessário, o 
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valor dos limiares assim revisto é 
arredondado por defeito para o milhar de 
EUR mais próximo, a fim de garantir o 
respeito dos limiares em vigor previstos 
pelo acordo, expressos em direitos de 
saque especiais.

valor dos limiares assim revisto é 
arredondado por defeito para o milhar de 
EUR mais próximo, a fim de garantir o 
respeito dos limiares em vigor previstos 
pelo acordo, expressos em direitos de 
saque especiais. A Comissão pode, além 
disso, ter em consideração as variações 
dos limiares efetuados pelas outras partes 
contratantes do acordo.

Alteração 16

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 17

Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 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;
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Alteração 18

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Alteração 19

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Desde que sejam abrangidos pelos 
anexos III, 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 
enumerados no anexo V da presente 
diretiva, as entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4. n.º 3, alínea a), 
concedem às obras, produtos, 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 entidades 
adjudicantes cumprem os ditos acordos 
aplicando a presente diretiva aos 
operadores económicos dos seus 
signatários.

1. Desde que sejam abrangidos pelos 
anexos III, 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 enumerados no anexo V da 
presente diretiva, as entidades adjudicantes 
na aceção do artigo 4. n.º 3, alínea a), 
concedem às obras, produtos, 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 entidades 
adjudicantes cumprem os ditos acordos 
aplicando a presente diretiva aos 
operadores económicos dos seus 
signatários.

Alteração 20

Proposta de diretiva
Artigo 53 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 21

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

Texto da Comissão Alteração

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

Com vista à maximização da concorrência 
e do acesso das PME aos contratos 
públicos, os contratos podem ser 
subdivididos em lotes. A fim de maximizar 
a concorrência e o acesso das PME aos 
contratos públicos, estes podem ser 
subdivididos em lotes, sendo aplicável o 
artigo 13.º, n.º 7.

Alteração 22

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

Texto da Comissão Alteração

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

Quando a entidade adjudicante limitar a 
possibilidade de concurso a um ou mais 
lotes, deve indicá-lo 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 
à negociação ou na documentação relativa 
ao concurso.
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Alteração 23

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Justificação

Uma vez que pode levar à agregação de concursos, com consequente exclusão das PME, este 
número contraria o objetivo da proposta, que é melhorar as condições de acesso das PME 
aos contratos públicos.

Alteração 24
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Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

5. As entidades adjudicantes não 
adjudicarão 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.

Alteração 25

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Alteração 26

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

Texto da Comissão Alteração

(a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

Suprimido

Alteração 27

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) o preço mais baixo. Suprimido

Alteração 28

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

Texto da Comissão Alteração

Os custos podem ser avaliados, ao critério 
da entidade adjudicante, apenas com base 
no preço ou recorrendo a uma abordagem 
de custo-eficácia, nomeadamente assente 
no cálculo dos custos do ciclo de vida, nas 
condições referidas no artigo 77.º.

Suprimido

Alteração 29

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

Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), 
deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.

A proposta economicamente mais 
vantajosa deve ser identificada do ponto de 
vista da autoridade adjudicante com base 
em critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão.

Alteração 30

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

Texto da Comissão Alteração

Nestes critérios devem ser incluídos, para
além do preço ou dos custos a que se 
refere o n.º 1, alínea b), outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Nestes critérios devem ser incluídos, para 
além do preço ou dos custos – avaliados, 
por opção da entidade adjudicante,
apenas com base no preço ou recorrendo 
a uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
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referidas no artigo 77.º – outros critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão, 
nomeadamente:

Alteração 31

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

Alteração 32

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

Texto da Comissão Alteração

Nos casos previstos no n.º 1, alínea a), a 
entidade adjudicante especifica 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.

Alteração 33

Proposta de diretiva
Artigo 79

Texto da Comissão Alteração

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

1. A entidade adjudicante pode excluir as 
propostas em que o preço ou o custo 
cobrado é inferior em mais de 50 % ao 
preço de base da proposta.

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

2. As entidades adjudicantes exigem que os 
operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando tenham 
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das restantes propostas; sido apresentadas pelo menos três 
propostas e quando se verificar uma das 
seguintes condições:

(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 entidades adjudicantes podem também 
solicitar as correspondentes explicações.

(c) O preço ou custo indicado numa 
proposta é inferior em mais de 40 % ao 
preço ou ao custo médio estimado pela 
entidade adjudicante, incluindo os 
impostos.

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

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

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

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 o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras; 

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

(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 o fornecimento dos produtos, a 
prestação dos serviços ou a execução das 
obras;

(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 
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;

(c) à originalidade das obras, produtos ou 
serviços propostos pelo proponente;
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(e) à possibilidade de obtenção de um 
auxílio estatal pelo proponente.

(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 
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;

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

(e) a possibilidade de obtenção de um 
auxílio fiscal pelo proponente para o 
financiamento da própria proposta, seja 
para o funcionamento dos serviços, dos 
fornecimentos e das obras relativas à 
proposta.

Só pode excluir uma 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.

5. A entidade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente.

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.

Deve excluir uma 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.

5. Caso a entidade 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 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Se a entidade adjudicante excluir 
uma proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.

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.

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

6. Caso a entidade adjudicante verifique 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
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conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
a documentação apresentada em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

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 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi compatível com o mercado 
interno na aceção do artigo 107.º do 
Tratado. Se a entidade adjudicante excluir 
uma proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.

7. Quando convidados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
a documentação apresentada em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Alteração 34

Proposta de diretiva
Artigo 79-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 79.º-B
A presente Diretiva deve ser consentânea 
com o Regulamento relativo ao acesso de 
bens e serviços de países terceiros ao 
mercado interno de 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 
(COM/2012/0124 - 2012/0060 (COD)) e 
com as condições estabelecidas nos 
artigos 58.º e 59.º da Diretiva 2004/17/CE, 
cujas propostas abrangem mercadorias 
originárias de países terceiros com os 
quais a União Europeia, no âmbito de um 
quadro multilateral ou bilateral, não 
celebrou um acordo que garanta um 
acesso comparável e eficaz das empresas 
da União aos mercados desses países 
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terceiros, podem ser rejeitadas.

Alteração 35

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 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 
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 
respetivas comissões.

Alteração 36

Proposta de diretiva
Artigo 92 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Os resultados das atividades de 
acompanhamento nos termos do n.º 2 
devem ser divulgados publicamente 
através dos meios de informação 
adequados. Os Estados-Membros devem, 
em particular, publicar, pelos menos de 
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dois em dois anos, uma panorâmica geral 
das fontes mais frequentes de aplicação 
incorreta ou de insegurança jurídica, 
incluindo possíveis problemas estruturais 
ou recorrentes na aplicação das regras, 
eventuais casos de fraude e outros 
comportamentos ilegais.
Os Estados-Membros devem transmitir à 
Comissão, de dois em dois anos, uma 
panorâmica geral das suas políticas de 
contratação nacionais sustentáveis, 
descrevendo os planos de ação e 
iniciativas nacionais relevantes e, sempre 
que esta seja conhecida, a sua aplicação 
prática. Devem igualmente indicar a taxa 
de sucesso das PME em matéria de 
adjudicação de contratos públicos; caso 
seja inferior a 50 % em termos de valores 
de contratos adjudicados às PME, os 
Estados-Membros indicam se estão 
instituídas iniciativas com vista a 
aumentar essa taxa de sucesso.
Com base nos dados recebidos, a 
Comissão deve emitir regularmente um 
relatório sobre a aplicação e as melhores 
práticas dessas políticas no mercado 
interno.

Alteração 37

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 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 de cinco anos, a partir 
de…*(data de entrada em vigor da 
diretiva). O mais tardar nove meses antes 
do termo do período de cinco anos, a 
Comissão elabora um relatório sobre a 
delegação de poderes. A delegação é 
tacitamente prorrogada por períodos de 
igual duração, salvo se o Parlamento 
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Europeu ou o Conselho a tal se opuserem 
pelo menos três meses antes do final de 
cada prazo.

Justificação

A diretiva prevê o uso de atos delegados - entre outros - para adaptar a metodologia para o 
cálculo dos valores-limite para qualquer modificação prevista pelo Acordo sobre Contratos 
Públicos (Artigo 6.5 clássica, Artigo 12.4 Diretiva Serviços Públicos) e para modificar a lista 
de disposições legais internacionais sociais e ambientais no ANEXO XI (Artigo 54.2 Diretiva 
Clássica, Artigo 70 Diretiva Serviços Públicos). 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.

Em consonância com OMNIBUS I e OMNIBUS II (pacote de alinhamento em INTA), o 
relator propõe sublinhar a necessidade de o Parlamento Europeu se empenhar devidamente 
na preparação e aplicação dos atos delegados (considerando 15). Isto facilitará o exame dos 
atos delegados e assegurará o exercício eficiente do poder de delegação, ao evitar objeções 
por parte do Parlamento Europeu. 

O relator considera apropriado delimitar no tempo (artigo 89.2) a concessão de poderes à 
Comissão. 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. 

Atendendo à dinâmica do trabalho parlamentar, aos procedimentos internos e aos prazos, é 
importante assegurar que seja dado tempo suficiente ao legislador para examinar 
devidamente um ato legislativo (Artigo 89.5).

Todas as alterações refletem as alterações resultantes dos dois regulamentos «Trade 
Omnibus».

Alteração 38

Proposta de diretiva
Artigo 98 – n.º 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 

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 
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Conselho ou se, antes de terminado esse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não se oporão. Esse prazo 
pode ser prorrogado por dois meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Conselho ou se, antes de terminado esse 
período, o Parlamento Europeu e o 
Conselho tiverem ambos informado a 
Comissão de que não se oporão. Esse prazo 
pode ser prorrogado por quatro meses, por 
iniciativa do Parlamento Europeu ou do 
Conselho.

Justificação

A diretiva prevê o uso de atos delegados - entre outros - para adaptar a metodologia para o 
cálculo dos valores-limite para qualquer modificação prevista pelo Acordo sobre Contratos 
Públicos (Artigo 6.5 clássica, Artigo 12.4 Diretiva Serviços Públicos) e para modificar a lista 
de disposições legais internacionais sociais e ambientais no ANEXO XI (Artigo 54.2 Diretiva 
Clássica, Artigo 70 Diretiva Serviços Públicos). 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.

Em consonância com OMNIBUS I e OMNIBUS II (pacote de alinhamento em INTA), o 
relator propõe sublinhar a necessidade de o Parlamento Europeu se empenhar devidamente 
na preparação e aplicação dos atos delegados (considerando 15). Isto facilitará o exame dos 
atos delegados e assegurará o exercício eficiente do poder de delegação, ao evitar objeções 
por parte do Parlamento Europeu. 

O relator considera apropriado delimitar no tempo (artigo 89.2) a concessão de poderes à 
Comissão. 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. 

Atendendo à dinâmica do trabalho parlamentar, aos procedimentos internos e aos prazos, é 
importante assegurar que seja dado tempo suficiente ao legislador para examinar 
devidamente um ato legislativo (Artigo 89.5).

Todas as alterações refletem as alterações resultantes dos dois regulamentos «Trade 
Omnibus».

Alteração 39

Proposta de diretiva
Anexo XIV – ponto 12-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

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