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Alteração 10
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para 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.

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas para permitir que as 
entidades públicas adquirentes utilizem 
melhor o instrumento dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável e outros objetivos sociais 
comuns, a fim de assim aumentar a 
eficiência da despesa pública, garantindo 
os melhores resultados em termos de 
custos-benefícios, em particular facilitando 
a participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública. É 
igualmente necessário simplificar as 
regras da União em matéria de contratos 
públicos, particularmente no que diz 
respeito ao método implementado para 
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atingir os objetivos de sustentabilidade 
que devem ser incluídos na política de 
contratação pública e esclarecer as 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.

Or. fr

Alteração 11
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 
obras públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, devem ser revistas e 
modernizadas, a fim de aumentar a 
eficiência da despesa pública, em 
particular facilitando a participação das 
pequenas e médias empresas na 

(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 permitir que as 
entidades adjudicantes utilizem melhor os 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável e outros 



AM\904739PT.doc 5/47 PE491.185v01-00

PT

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.

objetivos sociais comuns, aumentando 
assim a eficiência da despesa pública com 
a garantia de uma melhor relação 
qualidade/preço, e facilitar a participação 
das pequenas e médias empresas na 
contratação pública. É igualmente 
necessário simplificar as diretivas, 
nomeadamente em matéria de 
incorporação dos objetivos da 
sustentabilidade na contratação pública, e
clarificar noções e conceitos básicos, de 
modo a garantir uma melhor segurança 
jurídica e incorporar alguns aspetos da 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Or. en

Alteração 12
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. Para o efeito, as atuais regras de 
adjudicação de contratos públicos, 
adotadas ao abrigo da Diretiva 2004/17/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação de contratos nos setores da 
água, da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, e da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos procedimentos de 
adjudicação dos contratos de empreitada de 

(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 
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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.

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 o desenvolvimento sustentável e 
outros objetivos sociais comuns, 
assegurando o melhor resultado possível 
em termos de relação custo-eficácia. É 
igualmente necessário simplificar as 
regras da União em matéria de contratos 
públicos, particularmente no que diz 
respeito ao método implementado para 
atingir os objetivos de sustentabilidade 
que devem ser incluídos na política de 
contratação pública e clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir uma 
melhor segurança jurídica e incorporar 
alguns aspetos da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

Or. lt

Alteração 13
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Nos termos do artigo 11.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União Europeia, 
as exigências em matéria de proteção do 
ambiente devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável. A presente diretiva específica
de que forma as entidades adjudicantes
poderão contribuir para a proteção do 

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e os conceitos de 
processos de produção «socialmente 
sustentáveis» devem ser integrados na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável e garantir, ao longo da cadeia 
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ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável, garantindo 
ao mesmo tempo a possibilidade de obter a
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

de abastecimento, o cumprimento dos 
requisitos de saúde e de segurança 
pública, bem como das normas sociais e 
da legislação nacional e da União 
Europeia em matéria do direito do 
trabalho. A presente diretiva especifica de 
que forma as entidades adjudicantes 
contribuem para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, e como podem utilizar o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
selecionar as especificações técnicas e os 
critérios de adjudicação mais indicados 
que permitam uma adjudicação de 
contratos públicos socialmente 
sustentáveis, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato, bem como a possibilidade de 
obter a melhor relação qualidade/preço 
para os seus contratos.

Or. fr

Alteração 14
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e o conceito de 
processo de produção socialmente 
sustentável devem ser integrados na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável e garantir o cumprimento dos 
requisitos de segurança pública, bem 
como das normas sociais e da legislação 
nacional e da União Europeia no domínio 
laboral. A presente diretiva especifica de 
que forma as entidades adjudicantes 



PE491.185v01-00 8/47 AM\904739PT.doc

PT

seus contratos. deverão contribuir para a proteção do 
ambiente e para a promoção do 
desenvolvimento sustentável e como 
poderão utilizar o poder discricionário 
que lhes é atribuído para escolherem 
especificações técnicas e critérios de 
atribuição com vista a atingir uma 
adjudicação de contratos públicos 
socialmente sustentáveis, garantindo ao 
mesmo tempo a possibilidade de obter a 
melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

Or. lt

Alteração 15
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

10-A. Além disso, é adequado excluir os 
contratos de prestação de serviços postais 
e não postais, dado este setor ter estado 
consistentemente sujeito a uma pressão 
concorrencial tal que a disciplina de 
contratação imposta pelas regras da 
União em matéria de contratos deixou de 
ser necessária.

Or. en

Justificação

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Since 1997, the postal sector has been increasingly subject to 
competitive pressure. Three milestones in the EU postal acquis are relevant in this respect: 
the first and the second Postal Directives (97/67/EC and 2002/39/EC respectively), which 
followed the 1992 Green Paper, set in motion the process of a controlled liberalisation and 
gradually opened the postal markets to competition. The third Postal Directive (2008/06/EC) 
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abolished all exclusive rights in the postal sector and set 31st December 2010 as the deadline 
for full market opening for the majority of Member States (in fact, 95% of the EU postal 
markets in terms of volumes) and 31st December 2012 for the remaining Member States.

Alteração 16
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 
estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, bem como quaisquer violações 
da legislação em matéria de trabalho, 
ambiente e saúde pública, pode conduzir a 
distorções graves da concorrência e a 
violações dos princípios fundamentais do 
direito da União. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos são obrigados a 
apresentar uma declaração de compromisso 
de honra em como não participam em tais 
atividades ilícitas, devendo ser excluídos se 
esta declaração se revelar falsa.

Or. fr

Alteração 17
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) A conduta ilícita dos participantes 
num processo de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o processo decisório ou no 

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

estabelecimento de acordos com outros 
candidatos para manipular os resultados do 
processo, bem como quaisquer 
comportamentos que constituam uma 
violação das normas em matéria de 
trabalho, de proteção do ambiente e da 
saúde pública, pode conduzir a distorções 
graves da concorrência e em violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União. Nestas circunstâncias, os 
operadores económicos devem ser 
obrigados a apresentar uma declaração de 
compromisso de honra em como não 
participam em tais atividades ilícitas, 
devendo ser excluídos se esta declaração se 
revelar falsa.

Or. lt

Alteração 18
Henri Weber

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 

(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». No âmbito deste quadro 
multilateral de direitos e de obrigações 
equilibrados em matéria de contratos 
públicos, os Estados-Membros devem 
envidar esforços no sentido de aprofundar 
a igualdade entre as empresas da União e 
as empresas de países terceiros no 
mercado interno, com vista a facilitar a 
integração das pequenas e médias 
empresas (PME) e a estimular o emprego 
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destes acordos aplicando a presente 
diretiva aos operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários dos 
mesmos.

e a inovação na União Europeia. No caso 
dos contratos abrangidos pelo Acordo, bem 
como por outros acordos internacionais 
pertinentes a que União está vinculada, as 
autoridades adjudicantes cumprem as suas 
obrigações impostas por estes diferentes 
acordos aplicando a presente Diretiva a 
operadores económicos de países terceiros 
que sejam signatários desses acordos.

Or. fr

Alteração 19
Zigmantas Balčytis

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 que assegure 
possibilidades iguais para os operadores 
económicos da União e de países terceiros 
concorrerem, em pé de igualdade, nos 
mercados da União e dos países terceiros, 
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 
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signatários dos mesmos.

Or. lt

Alteração 20
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-A) A União carece de um instrumento 
eficaz que permita, por um lado, 
incentivar o respeito do princípio de 
reciprocidade relativamente aos países 
terceiros que não concedam um acesso 
equivalente aos operadores económicos 
da União, em particular através de uma 
avaliação da reciprocidade substancial a 
efetuar pela Comissão e, por outro, 
assegurar condições de concorrência leal 
e equitativa para todos; 

Or. lt

Alteração 21
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 14-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(14-B) Tendo em conta a necessidade de 
promover a participação dos operadores 
económicos da União nos contratos 
públicos transfronteiras, os 
Estados-Membros devem transpor e 
aplicar, de modo adequado e oportuno, as 
disposições da diretiva relativa aos 
serviços;

Or. lt
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Alteração 22
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 23
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência dos 
procedimentos de adjudicação, devendo 
tornar-se os meios normais de 
comunicação e intercâmbio de informações 
nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos. A utilização de meios 
eletrónicos também permite economias de 
tempo. Por conseguinte, devem ser 
previstas disposições para reduzir os prazos 
mínimos em caso de utilização de meios 

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

utilização de meios eletrónicos, na 
condição, porém, de os mesmos serem 
compatíveis com as modalidades de 
transmissão específicas previstas a nível da 
União. Além disso, se dispuserem de meios 
eletrónicos de informação e de 
comunicação com as funcionalidades 
adequadas, as entidades adjudicantes 
poderão evitar, detetar e corrigir os erros 
que ocorrem durante os procedimentos de 
adjudicação dos contratos públicos.

Or. en

Alteração 24
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

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

(38) A fim de promover a participação das 
pequenas e médias empresas (PME) no 
mercado dos contratos públicos, os 
Estados-Membros devem aplicar 
plenamente o Código Europeu de Boas 
Práticas para facilitar o acesso das PME 
aos contratos públicos. Além disso, deve 
ficar explicitamente previsto que os 
contratos podem ser divididos em lotes, 
que podem ser homogéneos ou 
heterogéneos. Se os contratos forem 
divididos em lotes, as entidades 
adjudicantes são autorizadas a, por 
exemplo, para preservar a concorrência ou 
garantir a segurança do abastecimento, 
limitar o número de lotes a que um 
operador económico pode concorrer ou o 
número de lotes que podem ser 
adjudicados a um único proponente.

Or. en
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Alteração 25
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, garantindo igualmente que as 
entidades adjudicantes exijam obras, 
produtos e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades e que incluam fatores 
ligados aos critérios do processo de 
produção socialmente sustentável.
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, devem 
referir-se a normas de qualidade 
adequadas por via de especificações 
técnicas ou de condições de execução dos 
contratos.

Or. lt

Alteração 26
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

(43) A adjudicação de um contrato deverá 
realizar-se com base em critérios objetivos, 

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

que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Esses critérios 
devem garantir que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as entidades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades. Consequentemente, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a adotar como critérios de 
adjudicação a «proposta com a melhor 
relação qualidade/preço» ou o «preço 
mais baixo ao longo do ciclo de vida», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas através das especificações 
técnicas ou das condições de execução dos 
contratos.

Or. en

Alteração 27
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 

(44) Sempre que as entidades adjudicantes 
decidam adjudicar o contrato ao 
proponente que apresentou a proposta com 
a melhor relação qualidade/preço, 
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 
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a relação qualidade/preço de cada proposta. 
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

a relação qualidade/preço de cada proposta. 
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
conferem à entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada, devendo 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhados de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

Or. en

Alteração 28
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 45

Texto da Comissão Alteração

(45) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Contudo, 
tendo em conta as enormes diferenças entre 
Setores e entre mercados, não seria 
adequado definir requisitos gerais 
obrigatórios para os contratos públicos em 
matéria ambiental, social e de inovação. O 
sistema legislativo da União já estabeleceu 
requisitos obrigatórios para a contratação 
pública tendentes a alcançar objetivos 
específicos nos setores dos veículos de 
transporte rodoviário (Diretiva 2009/33/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
23 de abril de 2009, relativa à promoção de 
veículos de transporte rodoviário não 
poluentes e energeticamente eficientes) e 
do equipamento de escritório 
(Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 
15 de janeiro de 2008, relativo a um 
Programa Comunitário de Rotulagem em 
Matéria de Eficiência Energética para 
Equipamento de Escritório). Além disso, a 
definição de metodologias comuns para o 

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

definição de metodologias comuns para o 
cálculo dos custos ao longo do ciclo de 
vida tem revelado avanços significativos. 
Afigura-se portanto adequado continuar 
nesse caminho, deixando que a legislação 
setorial específica defina objetivos e metas 
obrigatórias em função das políticas e das 
condições do setor em causa, e promover o 
desenvolvimento e a adoção de abordagens 
europeias para determinar os custos ao 
longo do ciclo de vida como um incentivo 
adicional à utilização dos contratos 
públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável.

Or. de

Alteração 29
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 46

Texto da Comissão Alteração

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

(46) Estas medidas setoriais devem ser 
complementadas por uma adaptação das 
diretivas relativas aos contratos públicos 
que confira poderes às entidades 
adjudicantes para prosseguirem os 
objetivos da estratégia Europa 2020 nos 
seus planos de aquisição. Por conseguinte, 
deve ficar claro que as entidades 
adjudicantes podem determinar a proposta 
com a melhor relação qualidade/preço e a
abordagem assente no cálculo dos custos 
mais baixos ao longo do ciclo de vida, 
desde que a metodologia utilizada seja 
definida de forma objetiva e não 
discriminatória e permita o acesso de todos 
os interessados. Este conceito inclui todos 
os custos ao longo do ciclo de vida das 
obras, produtos ou serviços, tanto internos 
(como os que dizem respeito ao 
desenvolvimento, à produção, à utilização 
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e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória. Este considerando é alterado 
em consonância com a alteração dos 
artigos 2.º, n.º 22, 54.º e 77.º.

e à eliminação no fim de vida), como 
externos, desde que os mesmos possam ser 
quantificados monetariamente e 
controlados. Deverão ser desenvolvidas 
metodologias comuns a nível da União 
para o cálculo dos custos ao longo do ciclo 
de vida de categorias específicas de 
produtos ou serviços e, sempre que seja 
desenvolvida uma metodologia desse tipo, 
a sua utilização deverá ser tornada 
obrigatória. Este considerando é alterado 
em consonância com a alteração dos 
artigos 2.º, n.º 22, 54.º e 77.º.

Or. en

Alteração 30
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

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

(22) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
produção, o transporte, a utilização e a 
manutenção, ao longo da vida de um 
produto, de uma obra ou da prestação de 
um serviço, desde a aquisição de 
matérias-primas ou da geração de recursos, 
o cabaz energético utilizado e os ganhos 
de eficiência energética e de utilização de 
recursos obtidos em todas as etapas do 
ciclo, até à eliminação, neutralização e 
finalização especificamente ligadas às 
condições sociais e de trabalho e à 
proteção do ambiente, de acordo com os 
princípios da sustentabilidade;

Or. en
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Alteração 31
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 32
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 22-A (novo) 

Texto da Comissão Alteração

(22-A) «processo de produção socialmente 
sustentável»: o processo de produção no 
qual a prestação das obras, dos serviços e 
dos produtos respeita a legislação, as 
regras e as normas que regem a saúde e a 
segurança, o direito social e do trabalho, 
em especial relativamente ao princípio da 
igualdade de tratamento no local de 
trabalho. Este princípio da igualdade de 
tratamento no local de trabalho refere-se 
ao respeito das condições de emprego 
aplicáveis, particularmente a legislação 
social e laboral, e as regras e normas 
relativas à saúde e à segurança, definidas 
na legislação nacional e da UE e nos 
acordos coletivos, os quais serão 
aplicáveis quando ocorrer o fornecimento 
das obras, serviços e produtos.
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Or. fr

Alteração 33
Patrizia Toia

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) a gestão de serviços de recolha, 
eliminação e tratamento de águas 
residuais;

Or. it

Alteração 34
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

As a result of the liberalisation process in the postal sector, the introduction of fully-fledged 
sector-specific regulation and the evolution of the market, it is no longer necessary to 
regulate purchases by entities operating in the postal sector. Therefore, the time is ripe to 
exclude postal services and all the more so “other services than postal services”, from the 
scope of the Directive and allow all entities operating in the sector to base their decisions on 
purely economic criteria. Furthermore, as the experience with the application of Article 30 
procedure shows, an increasing number of postal services are already excluded from the 
scope of application of the Utilities Directive. Directive. This was the case for a number of 
markets in Denmark, Finland, Italy, Sweden, Austria and Hungary.

Alteração 35
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
12-A. As entidades adjudicantes 
nacionais, na adjudicação de contratos 
que, dado o seu valor, não são abrangidos 
pela presente diretiva, são obrigadas a 
observar os princípios da igualdade de 
tratamento, da não-discriminação e da 
transparência.

Or. de

Alteração 36
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 14-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 14.º-A
Reciprocidade

A aplicação prática do Acordo sobre 
Contratos Públicos (ACP) no quadro 
legislativo da UE em matéria de contratos 
públicos terá como base uma avaliação 
prévia da aplicação correta do princípio 
da reciprocidade substancial na abertura 
de mercados entre a UE e os países 
terceiros signatários. A avaliação da 
existência de uma reciprocidade 
significativa será alargada a países 
terceiros que não sejam parte no Acordo 
sobre Contratos Públicos e que tenham
acesso ao mercado europeu.

Or. fr
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Alteração 37
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným(celkovým)obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena. Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Alteração 38
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) aos contratos de fornecimento, desde 
que pelo menos 80 % da média do volume 
de negócios da empresa associada, em 
matéria de fornecimentos, nos últimos três 
anos, provenha dos fornecimentos 

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

fornecimentos efetuados às empresas às 
quais se encontra associada;

Or. cs

V případě, že by byl doažený obrat posuzován ve vztahu k obecným (celkovým) obratům 
dodávek, služeb či stavebních prací a nikoli příslušných dodávek, služeb a stavebních prací, 
které jsou předmětem konkrétní veřejné zakázky zadávané přidružené osobě sektorovým 
zadavatelem, mohlo by docházet k situaci, že je splněn obecný dosažený obrat pomocí 
naprosto odlišných zakázek, které nemají žádnou souvislost či obdobnost k zadávané 
VZ.Navrhovaná úprava tak reflektuje smysl celého tohoto institutu spočívající v zadávání VZ 
sektorovými zadavateli přidruženým osobám, které již realizovaly v minulosti pro sektorového 
zadavatele obdobné zakázky či jsou za účelem realizace těchto VZ založeny či je jejich 
působnost na tyto VZ rozšířena.Je vhodné vyloučit určité zakázky na služby, dodávky a 
stavební práce zadávané přidruženému podniku, jehož hlavní činností je poskytování takových 
služeb, dodávek nebo stavebních prací skupině, jejíž je součástí a nikoli jejich nabízení na 
trhu.

Alteração 39
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Se o volume de negócios atingido fosse avaliado em relação aos volumes de negócios gerais 
(totais) de fornecimentos, serviços ou obras, em vez dos fornecimentos, serviços e obras em 
causa que são objeto do contrato público adjudicado à empresa associada pela entidade 
setorial, poderiam verificar-se situações em que o volume de negócios geral seria atingido 
através de contratos completamente diferentes sem relação ou afinidade com o contrato 
público a adjudicar.
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Alteração 40
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes tratam os 
operadores económicos de acordo com os 
princípios da igualdade de tratamento e da 
não-discriminação e de forma transparente 
e proporcionada.

As entidades adjudicantes tratam os 
operadores económicos de acordo com os 
princípios da igualdade de tratamento e da 
não-discriminação e de forma transparente.

Or. de

Alteração 41
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. Nos casos em que uma situação de 
urgência devidamente fundamentada pelas 
entidades adjudicantes inviabiliza o 
cumprimento dos prazos fixados no n.º 1, 
segundo parágrafo, estas podem fixar um 
prazo que não deve ser inferior a 25 dias a 
contar da data de envio do anúncio de 
concurso.

Uma situação de urgência só pode levar a 
uma redução do prazo se não tiver sido 
causada pela entidade adjudicante.

Or. de

Alteração 42
Werner Langen
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Aleração 43
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

O período de 4 anos proposto é demasiado curto, reduzindo o efeito dos acordos-quadro de 
longo prazo e eventuais poupanças decorrentes dos mesmos, tendo em conta que esse tipo de 
acordos gera, em geral, propostas mais vantajosas por parte dos fornecedores. A 
regulamentação destas regras visa principalmente a afetação mais eficaz possível dos fundos 
pelas entidades adjudicantes no processo de adjudicação de contratos. Por conseguinte, a 
regulamentação temporal proposta contradiz este objetivo, uma vez que acordos de mais 
longo prazo permitem atingir condições mais vantajosas em termos de preço.

Alteração 44
Zigmantas Balčytis
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A) As especificações técnicas podem, se 
necessário, incluir exigências 
relativamente:

Or. lt

Alteração 45
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) ao desempenho, incluindo quanto ao 
nível de desempenho ambiental e 
climático, assim como ao desempenho em 
termos de processo de produção 
socialmente sustentável;

Or. lt

Alteração 46
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) às características do ciclo de vida;

Or. lt

Alteração 47
Zigmantas Balčytis
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c) a processos de produção socialmente 
sustentáveis;

Or. lt

Alteração 48
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1-A – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) à organização, às qualificações e à 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão.

Or. lt

Alteração 49
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 3 – alínea c-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

c-A) processo de produção socialmente 
sustentável;

Or. fr

Alteração 50
Werner Langen

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

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

Suprimido

Or. de

Alteração 51
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 52
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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aplicados às variantes que preencham os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Or. de

Alteração 53
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 58 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 54
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 70º – 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

5. As entidades adjudicantes decidem não 
adjudicar um contrato ao proponente que 
apresenta a melhor proposta se tiverem 
concluído que a proposta não cumpre as 
obrigações nos domínios social, laboral ou 
ambiental estabelecidas na legislação da 
União ou nacional ou as convenções 
coletivas aplicáveis no local de execução 
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disposições de direito internacional em 
matéria social e ambiental enumeradas no 
anexo XIV.

da obra, do serviço ou do fornecimento,
ou nas disposições de direito internacional 
em matéria social e ambiental enumeradas 
no anexo XI, ou as obrigações no domínio 
do direito de propriedade intelectual.

Or. fr

Alteração 55
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 56
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

Quando as regras e os critérios objetivos de 
exclusão e de seleção dos operadores 
económicos que solicitam a sua 
qualificação no quadro de um sistema de 
qualificação incluem requisitos relativos à 
capacidade económica e financeira do 
operador económico ou às suas 
capacidades técnicas e profissionais, o 
operador económico pode, se for caso 
disso, recorrer à capacidade de outras 
entidades, independentemente da natureza 
jurídica das relações existentes entre esse 

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

operadores e essas entidades. Neste caso, o 
operador económico deve provar à 
entidade adjudicante que disporá desses 
recursos durante todo o período de 
vigência do sistema de qualificação, por 
exemplo, mediante a apresentação de uma 
declaração de compromisso dessas 
entidades para o efeito.

Or. de

Alteração 57
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. No caso dos contratos de obras, dos 
contratos de prestação de serviços e das 
operações de montagem e de instalação 
no quadro de contratos de fornecimento, 
as entidades adjudicantes podem exigir 
que certas tarefas críticas sejam 
executadas diretamente pelo próprio 
proponente ou, se a proposta for 
apresentada por um agrupamento de 
operadores económicos conforme referido 
no artigo 30.º, por um participante no 
agrupamento.

Suprimido

Or. de

Alteração 58
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 75º - título
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Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

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

Or. fr

Alteração 59
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As autoridades adjudicantes podem 
exigir a apresentação de certificados 
emitidos por organismos independentes 
que atestem que o operador económico e 
os seus eventuais subcontratantes 
cumprem as regras e normas em vigor nos 
domínios da saúde e segurança, do direito 
social e do trabalho definidos pelas 
legislações nacionais e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução da obra, do serviço ou das 
prestações.

Or. fr

Alteração 60
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com os 

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 97.º, as 
informações relacionadas com os 



PE491.185v01-00 34/47 AM\904739PT.doc

PT

documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade e ambientais referidas 
nos n.os 1 e 2 do presente artigo.

documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade, ambientais e sociais
referidas nos n.os 1 e 2 do presente artigo.

Or. fr

Alteração 61
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

a) a proposta economicamente mais 
vantajosa;

a) a proposta com a melhor relação 
qualidade/preço;

Or. en

Alteração 62
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

b) o preço mais baixo. b) o preço mais baixo ao longo do ciclo de 
vida.

Or. en

Alteração 63
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Suprimido na sequência da alteração do artigo 76.º – n.º 1 – parágrafo 1 – alíneas a) e b)

Alteração 64
Fiona Hall

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

Texto da Comissão Alteração

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

Os custos devem ser avaliados recorrendo a 
uma abordagem de custo-eficácia, 
nomeadamente assente no cálculo dos 
custos do ciclo de vida, nas condições 
referidas no artigo 77.º.

Or. en

Alteração 65
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

A proposta economicamente mais 
vantajosa a que se refere o n.º 1, alínea a), 

A proposta com a melhor relação 
qualidade/preço a que se refere o n.º 1, 
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deve ser identificada do ponto de vista da 
entidade adjudicante com base em critérios 
ligados ao objeto do contrato em questão.

alínea a), deve ser identificada do ponto de 
vista da entidade adjudicante com base em 
critérios ligados ao objeto do contrato em 
questão.

Or. en

Alteração 66
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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 ao longo do ciclo de vida a 
que se refere o n.º 1, alínea b), outros 
critérios ligados ao objeto do contrato em 
questão, nomeadamente:

Or. en

Alteração 67
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, a conceção 
para todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador;

a) a qualidade, designadamente o valor 
técnico, as características estéticas e 
funcionais, a acessibilidade, o desempenho 
em termos de eficiência energética, a 
conceção para todos os utilizadores, 
características ambientais e caráter 
inovador;

Or. en
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Alteração 68
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 76º – nº 2 – parágrafo 2 –  alínea a-A) (nova) 

Texto da Comissão Alteração

(a-A) o processo de produção socialmente 
sustentável;

Or. fr

Alteração 69
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 70
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2 – parágrafo 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) o impacto do contrato no 
desenvolvimento sustentável, 
nomeadamente, em qualquer etapa do 
ciclo de vida. Desde que os critérios 
utilizados estejam em conformidade com o 
n.º 4, este impacto não precisa de ser 
monetariamente quantificado. Entre os 
aspetos a considerar devem estar:
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a) as práticas do adjudicatário no domínio 
da responsabilidade social das empresas 
(RSE);
b) a redução das emissões de CO2 ao 
longo de todo o ciclo de vida do produto.

Or. en

Justificação

Contracting entities may refer to all factors directly linked to the production process in the 
technical specifications and in the award criteria, as long as they refer to aspects of the 
production process which are closely related to the specific production or provision of the 
good or service purchased. This excludes requirements that are not directly related to the 
process, but can still have an important impact, such as the general corporate social 
responsibility requirements covering the whole operation of the contractor. For point b) the 
average energy mix in the country of production for the production of the good to be procured 
and for all its different parts and raw material could be evaluated and the better the CO2 
balance the bigger the chances for procurement (example in PV installation procurement).

Alteração 71
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

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.

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que a adjudicação de determinados tipos de 
contratos se baseie na proposta com a 
melhor relação qualidade/preço a que se 
refere o n.º 1, alínea a), e o n.º 2.

Or. en

Alteração 72
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à entidade adjudicante liberdade 
de escolha ilimitada. Assim, para 
identificar a proposta com a melhor 
relação qualidade/preço, são aplicáveis os 
critérios de adjudicação seguintes:

a) estar ligada ao objeto;
b) assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva; e ainda
c) ser acompanhada de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

As entidades adjudicantes devem verificar 
de um modo eficaz, com base nas 
informações e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, se as propostas cumprem os 
critérios de adjudicação.

Or. en

Alteração 73
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

(d-A) o cumprimento das regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definidas pelas 
legislações nacionais e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução do trabalho, do serviço ou 
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das prestações;

Or. fr

Alteração 74
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 75
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 79 – n.º 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 76
Henri Weber
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Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa ao concurso, 
o proponente deve indicar à entidade 
adjudicante qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar a terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos.

Or. fr

Alteração 77
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 81 – nº 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 78
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 81 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a entidade 
adjudicante transfere os pagamentos 

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

imediatamente, quando e na medida em 
que:

(a) a autoridade adjudicante tiver 
fornecido as suas prestações ou parte 
destas ao adjudicatário principal,
(b) a autoridade adjudicante tiver aceite
os serviços, produtos ou obras como 
completamente entregues; ou
(c) o subcontratante tiver estabelecido, 
sem sucesso, ao adjudicatário principal 
um prazo adequado para  informações 
sobre as circunstâncias enumeradas nas 
alíneas a) e b).

Or. de

Alteração 79
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 12.º e for inferior a 
5 % do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor for inferior a 25 % do preço do 
contrato inicial, desde que não altere a 
natureza global do contrato.

Além disso, quando o objeto do contrato 
possa evoluir durante o período do 
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contrato devido a:
- uma inovação ou um avanço técnico
significativo,
-  dificuldades técnicas de utilização ou de 
manutenção que requerem a intervenção 
do empreiteiro ou do prestador de serviços 
que executa o contrato original,
-  necessidade de execução de obras, 
serviços ou fornecimentos de prestações 
suplementares não previstas que não 
podem ser técnica ou economicamente 
dissociadas do contrato principal sem um 
inconveniente significativo para a 
entidade adjudicante, 

a mudança não será considerada 
substancial na aceção do n.º 1.
No caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.

Or. fr

Alteração 80
Jan Březina

Proposta de diretiva

Artigo 82 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e for inferior a 5 % do preço 
do contrato original, desde que não altere a 
natureza global do contrato. No caso de 
várias modificações sucessivas, esse valor 
é avaliado com base no valor acumulado 
das modificações sucessivas.

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não exceder os limites estabelecidos 
no artigo 12.º e for inferior a 25 % do 
preço do contrato original, desde que não 
altere a natureza global do contrato. No 
caso de várias modificações sucessivas, 
esse valor é avaliado com base no valor 
acumulado das modificações sucessivas.
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Or. cs

Nově vložené ustanovení bude v praxi způsobovat problémy při aplikaci ze strany zadavatelů 
veřejných zakázek a přinese i možné zpochybňování uzavíraných smluv ze strany neúspěšných 
uchazečů, a tedy i porušení principu právní jistoty subjektů smluvních vztahů, dojde také ke 
zvýšení počtu námitek, a tím i k průtahům a prodlužování realizace veřejné zakázky.U 
významných investičních projektů by proto z tohoto důvodu mohlo způsobené prodlení 
realizace projektu způsobit velmi vysoké finanční ztráty a prodražení celého projektu. U 
dlouhodobých projektů je prakticky pravidlem úprava předmětu plnění, institut změnových 
řízení, vliv změny legislativy, atd., které by byly zakázány.

Alteração 81
Claude Turmes
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 86-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 86.º-A
Contratos públicos ecológicos

1. A fim de incentivar a oferta de 
equipamento de escritório com a maior 
eficiência energética, as entidades, sem 
prejuízo da legislação nacional e da 
União, devem aplicar requisitos de 
eficiência energética pelo menos tão 
exigentes como as especificações comuns 
Energy Star, definidas no Regulamento 
(CE) n.º 106/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 15 de janeiro 
de 2008, na aquisição de equipamento de 
escritório.
2. As entidades adjudicantes que celebrem 
contratos abrangidos pela presente 
diretiva só devem adquirir produtos 
classificados com os mais altos níveis de 
desempenho, no âmbito das medidas 
específicas de execução da Diretiva 
«Rotulagem Energética» (Diretiva 
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de maio de 2010).



AM\904739PT.doc 45/47 PE491.185v01-00

PT

3. Caso as entidades adjudicantes 
escolham produtos com um nível de 
desempenho inferior ao referido nos n.ºs 
1 e 2, a escolha deve ser justificada 
separadamente no que se refere ao preço 
ao longo do ciclo de vida do contrato.
4. Sempre que as entidades adquirirem 
produtos, sistemas, serviços e edifícios, os 
Estados-Membros devem assegurar-se de 
que são adquiridos produtos, sistemas, 
serviços e edifícios de elevado 
desempenho energético, com base na 
análise de todo o ciclo de vida, como 
refere o artigo 77.º. Sem prejuízo do 
disposto no artigo 5.º da Diretiva relativa 
à eficiência energética, a eficiência 
energética agregada é prioritária em 
relação à eficiência energética de uma 
aquisição individual, tendo em conta a 
adequação técnica e a utilização 
pretendida, na aquisição ou locação de 
um conjunto ou grupo de produtos, 
sistemas, serviços ou edifícios.

Or. en

Alteração 82
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 93

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 83
Fiona Hall

Proposta de diretiva
Artigo 93 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 84
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 93-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 93.º-A
A Comissão apresentará um relatório, até 
ao final de 2013, sobre as diferentes 
práticas na adjudicação de contratos cujo 
valor seja inferior aos limiares 
estabelecidos no artigo 12.º, em especial 
no caso de serviços não prioritários até à 
data.

Or. de

Alteração 85
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 103 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 12.º e 
apresenta um relatório sobre essa análise 

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 12.º e 
apresenta um relatório sobre essa análise 
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ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2017.

ao Parlamento Europeu e ao Conselho até 
30 de junho de 2015.

Or. de

Alteração 86
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo VIII – parágrafo 1 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) no caso de contratos de fornecimentos 
ou de serviços, uma especificação 
constante de um documento que define as 
características exigidas a um produto ou a 
um serviço, tais como os níveis de 
qualidade, os níveis de desempenho 
ambiental e climático, a conceção na 
perspetiva de todas as utilizações 
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, procedimentos e métodos de 
produção em qualquer fase do ciclo de 
vida do produto ou serviço e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

(a) no caso de contratos de fornecimentos 
ou de serviços, uma especificação 
constante de um documento que define as 
características exigidas a um produto ou a 
um serviço, tais como os níveis de 
qualidade, os níveis de desempenho 
ambiental e climático, a conceção na 
perspetiva de todas as utilizações 
(incluindo as acessibilidades para as 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, desempenho, utilização do 
produto, segurança ou dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, terminologia, símbolos, 
ensaios e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização e procedimentos de avaliação da 
conformidade;

Or. de


