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Alteração 26
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros 
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da não-
discriminação, do reconhecimento mútuo, 
da proporcionalidade e da transparência. 
Contudo, no que se refere aos contratos 
públicos que ultrapassem um determinado 
valor, devem ser estabelecidas disposições 
que coordenem os procedimentos nacionais 
de adjudicação de contratos públicos, a fim 
de garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência.

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros 
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da não-
discriminação, do reconhecimento mútuo, 
da proporcionalidade e da transparência. 
Contudo, no que se refere aos contratos 
públicos que ultrapassem um determinado 
valor, devem ser estabelecidas disposições 
que coordenem os procedimentos nacionais 
de adjudicação de contratos públicos, a fim 
de garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência. Tal exigirá um alto 
grau de flexibilidade para os 
Estados-Membros a fim de promover 
soluções eficazes e adequadas. 

Or. en

Alteração 27
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros
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ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da 
não-discriminação, do reconhecimento 
mútuo, da proporcionalidade e da 
transparência. Contudo, no que se refere 
aos contratos públicos que ultrapassem um 
determinado valor, devem ser estabelecidas 
disposições que coordenem os 
procedimentos nacionais de adjudicação de 
contratos públicos, a fim de garantir que 
estes princípios produzem efeitos práticos e 
os contratos públicos são abertos à 
concorrência.

ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da 
não-discriminação, do reconhecimento 
mútuo, da proporcionalidade, da 
publicidade e da transparência. Contudo, 
no que se refere aos contratos públicos que 
ultrapassem um determinado valor, devem 
ser estabelecidas disposições que 
coordenem os procedimentos nacionais de 
adjudicação de contratos públicos, a fim de 
garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência, garantindo sempre 
a eficácia na utilização dos fundos 
públicos.

Or. es

Alteração 28
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros 
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles 
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da não-
discriminação, do reconhecimento mútuo, 
da proporcionalidade e da transparência. 

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros 
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios do Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
designadamente os princípios da livre 
circulação de mercadorias, da liberdade de 
estabelecimento e da livre prestação de 
serviços, bem como os princípios deles
decorrentes, como os princípios da 
igualdade de tratamento, da 
não-discriminação, do reconhecimento 
mútuo, da proporcionalidade, da 
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Contudo, no que se refere aos contratos 
públicos que ultrapassem um determinado 
valor, devem ser estabelecidas disposições 
que coordenem os procedimentos nacionais 
de adjudicação de contratos públicos, a fim 
de garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência.

transparência e da publicidade. Contudo, 
no que se refere aos contratos públicos que 
ultrapassem um determinado valor, devem 
ser estabelecidas disposições que 
coordenem os procedimentos nacionais de 
adjudicação de contratos públicos, a fim de 
garantir que estes princípios produzem 
efeitos práticos e os contratos públicos são 
abertos à concorrência.

Or. en

Alteração 29
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) 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 para permitir que as 
entidades públicas adquirentes utilizem 
melhor o instrumento dos contratos 
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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.

públicos para apoiar o desenvolvimento 
sustentável e outros objetivos sociais 
comuns elevados, a fim de assim aumentar 
a eficiência da despesa pública, garantindo 
os melhores resultados em termos de 
custo-benefício, em particular facilitando a 
participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública. É 
igualmente necessário simplificar as 
regras da União em matéria de contratos 
públicos, particularmente no que diz 
respeito ao método implementado para 
atingir os objetivos de sustentabilidade 
que devem ser incluídos na política de 
contratação pública e clarificar noções e 
conceitos básicos, de modo a garantir uma 
melhor segurança jurídica e incorporar 
alguns aspetos da jurisprudência do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

Or. fr

Alteração 30
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) 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 
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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.

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 permitir que as 
entidades adjudicantes utilizem o melhor 
possível os concursos públicos no apoio 
ao desenvolvimento sustentável e outros 
objetivos societais comuns, aumentando 
assim a eficiência da despesa pública, 
assegurando a melhor relação de 
custo/benefício e, em particular facilitando 
a participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública. É 
igualmente necessário simplificar as 
diretivas, em especial no que respeita ao 
modo como os objetivos de 
sustentabilidade poderão ser incorporados 
nos contratos públicos e 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.

Or. en

Justificação

The role of public procurement as a tool for achieving the EU’s 2020 sustainable 
development objectives is crucial. Enabling procurers to make better use of public 
procurement in support of common societal goals, including sustainable development, should 
be understood as contributing to efficient public spending. We should therefore simplify the 
Directive specifically with regard to how sustainability objectives can be incorporated into 
public procurement, hence encourage and enable contracting authorities to incorporate more 
sustainability objectives into their public procurement policies.

Alteração 31
Zigmantas Balčytis
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Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) 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 o 
desenvolvimento sustentável e outros
objetivos sociais comuns, levando à 
criação de novos empregos sustentáveis
assegurando assim o melhor resultado 
possível em termos de rácio 
custos-benefícios. 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 
esclarecer noções e conceitos básicos, para 
garantir uma melhor segurança jurídica e 
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incorporar alguns aspetos da jurisprudência 
estabelecida do Tribunal de Justiça da 
União Europeia neste domínio.

Or. lt

Alteração 32
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

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

(2) 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, 
nomeadamente simplificando os 
procedimentos, reduzindo assim os custos 
tanto para as autoridades públicas como 
para as empresas, em particular facilitando 
a participação das pequenas e médias 
empresas na contratação pública e 
permitindo que as entidades adjudicantes 
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segurança jurídica e incorporar alguns 
aspetos da jurisprudência estabelecida do 
Tribunal de Justiça da União Europeia 
neste domínio.

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.

Or. en

Justificação

O principal obstáculo a propostas bem-sucedidas são os elevados custos devidos às presentes 
normas estritas e, por conseguinte, o objetivo primário desta revisão deve ser a 
simplificação, permitindo em especial às PME participarem nos concursos públicos.

Alteração 33
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 execução das políticas e ações
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável.
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, assegurando simultaneamente 
a obtenção da melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e o conceito de 
processo de produção socialmente 
sustentável devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável e garantir, ao longo da cadeia 
de abastecimento, o cumprimento dos 
requisitos de saúde e de segurança 
pública, bem como das normas sociais e 
da legislação nacional e da União 
Europeia no domínio laboral.
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes
contribuem para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável e como utilizam o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
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selecionar as especificações técnicas e os 
critérios de adjudicação que permitam 
uma adjudicação de contratos públicos 
socialmente sustentável, garantindo
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato e a melhor relação 
qualidade/preço.

Or. fr

Alteração 34
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 execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável. 
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, assegurando simultaneamente 
a obtenção da melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

(5) Nos termos dos artigos 9.º, 10.º e 11.º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia, as exigências em matéria 
de proteção do ambiente e o conceito de 
processo de produção socialmente 
sustentável devem ser integradas na 
definição e na execução das políticas e das 
iniciativas da União, em especial com o 
objetivo de promover um desenvolvimento 
sustentável e garantir, ao longo da cadeia 
de abastecimento, o cumprimento dos
requisitos de saúde e de segurança 
pública, bem como das normas sociais e 
da legislação nacional e da União 
Europeia no domínio laboral. A presente 
diretiva especifica de que forma as 
entidades adjudicantes deverão contribuir 
para a proteção do ambiente e para a 
promoção do desenvolvimento sustentável, 
e como podem utilizar o poder 
discricionário que lhes é conferido para 
selecionar especificações técnicas e 
critérios de adjudicação com vista à 
realização de procedimentos de contratação 
pública sustentáveis, assegurando 
simultaneamente o vínculo com o objeto 
do contrato e a obtenção da melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos, e 
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como poderão utilizar os poderes 
discricionários que lhes sejam conferidos 
por lei para estabelecerem especificações 
técnicas e critérios de adjudicação no 
interesse de contratos públicos 
socialmente sustentáveis.

Or. lt

Alteração 35
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

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 execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável. 
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, assegurando simultaneamente
a obtenção da melhor relação 
qualidade/preço para os seus contratos.

(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 execução das políticas e ações 
da União, em especial com o objetivo de 
promover um desenvolvimento sustentável. 
A presente Diretiva esclarece a forma 
como as autoridades adjudicantes poderão 
contribuir para a proteção do ambiente e 
para a promoção do desenvolvimento 
sustentável, assegurando assim a obtenção 
da melhor relação qualidade/preço para os 
seus contratos.

Or. en

Alteração 36
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(5-A) As autoridades adjudicantes têm 
amplos poderes discricionários para 
escolher as especificações técnicas que 
definem os bens, serviços ou obras que 
pretendem adjudicar. Além disso, dispõem 
de amplo arbítrio para utilizar, tanto 
especificações técnicas, como critérios de 
adjudicação para realizar os seus 
objetivos contratuais, incluindo 
especificações e critérios concebidos para 
realizar procedimentos de contratação 
mais sustentáveis. As especificações 
técnicas e os critérios de adjudicação, 
incluindo os relativos aos objetivos de 
sustentabilidade, devem ser ligados ao 
objeto do contrato de adjudicação. Desde 
que seja mantida a ligação ao objeto das 
regras aplicáveis, a presente Diretiva não
pretende restringir mais ainda os tipos de 
preocupações com que uma autoridade 
adjudicante pode lidar através das 
especificações técnicas e dos critérios de 
seleção.

Or. en

Justificação

As autoridades adjudicantes devem ter amplos poderes discricionários para escolher as 
especificações técnicas que definem os bens, serviços ou obras que pretendem adjudicar. 
Para esse efeito, as especificações técnicas e os critérios de adjudicação devem ser 
concebidos para refletir os objetivos de sustentabilidade da autoridade adjudicante, bem 
como os seus objetivos funcionais. O âmbito e tipo dos objetivos de sustentabilidade que 
podem refletir-se nas especificações técnicas e nos critérios de adjudicação devem ser 
restringidos pela ligação ao objeto.

Alteração 37
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

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

(7) A conduta ilícita dos participantes num 
procedimento de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o procedimento de tomada 
de decisão ou no estabelecimento de 
acordos com outros candidatos para 
manipular o resultado do procedimento, 
bem como quaisquer comportamentos que 
constituam uma violação das normas em 
matéria de trabalho, ambiente e saúde 
pública, pode resultar em distorções 
graves da concorrência e em violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União. Por conseguinte, os operadores 
económicos devem ser obrigados a 
apresentar uma declaração de compromisso 
de honra de como não participam em tais 
atividades ilícitas, devendo ser excluídos se 
esta declaração se revelar falsa.

Or. lt

Alteração 38
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) A conduta ilícita dos participantes num 
procedimento de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o procedimento de tomada 
de decisão ou no estabelecimento de 
acordos com outros candidatos para 
manipular o resultado do procedimento, 
pode resultar em violações dos princípios 
fundamentais do direito da União e em 
distorções graves da concorrência. Por 
conseguinte, os operadores económicos 
devem ser obrigados a apresentar uma 
declaração de compromisso de honra de 

(7) A conduta ilícita dos participantes num 
procedimento de adjudicação, traduzida, 
por exemplo, em tentativas de influenciar 
indevidamente o procedimento de tomada 
de decisão ou no estabelecimento de 
acordos com outros candidatos para 
manipular o resultado do procedimento,
bem como as violações das normas em 
matéria de trabalho, ambiente e saúde 
pública, pode resultar em distorções 
graves da concorrência e em violações dos 
princípios fundamentais do direito da 
União. Por conseguinte, os operadores 
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como não participam em tais atividades 
ilícitas, devendo ser excluídos se esta 
declaração se revelar falsa.

económicos devem ser obrigados a 
apresentar uma declaração de compromisso 
de honra de como não participam em tais 
atividades ilícitas, devendo ser excluídos se 
esta declaração se revelar falsa.

Or. fr

Alteração 39
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) Tendo em vista a necessidade de 
promover a participação em 
procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos transfronteiras por 
parte de operadores económicos na 
União, é necessário que os 
Estados-Membros transponham e 
apliquem as disposições da Diretiva 
"Serviços" correta e pontualmente;

Or. lt

Alteração 40
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Decisão do Conselho de 22 de 
dezembro de 1994 relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em 
relação às matérias da sua competência, 
dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round 
(1986/1994) aprovou, nomeadamente, o 

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

Acordo sobre Contratos Públicos da 
Organização Mundial do Comércio (a 
seguir denominado «Acordo»). O objetivo 
do Acordo é estabelecer um quadro 
multilateral de direitos e obrigações 
equilibrados em matéria de contratos 
públicos que ofereçam igualdade de 
acesso aos mercados em ambos os lados e 
condições concorrenciais iguais aos 
operadores económicos baseados na UE e 
em 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 autoridades adjudicantes 
cumprem as suas obrigações no âmbito 
destes acordos aplicando a presente 
Diretiva a operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários 
desses acordos.

Or. lt

Alteração 41
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) A Decisão do Conselho de 22 de 
dezembro de 1994 relativa à celebração, 
em nome da Comunidade Europeia e em 
relação às matérias da sua competência, 
dos acordos resultantes das negociações 
multilaterais do Uruguay Round
(1986/1994) aprovou, nomeadamente, o 
Acordo sobre Contratos Públicos da
Organização Mundial do Comércio (a 
seguir denominado «Acordo»). O objetivo 
do Acordo é estabelecer um quadro 
multilateral de direitos e obrigações 
equilibrados em matéria de contratos 
públicos, com vista à liberalização e 

(8) 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 Organização Mundial do 
Comércio (a seguir denominado 
«Acordo»).
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expansão do comércio mundial. No caso 
dos contratos abrangidos pelo Acordo, bem 
como por outros acordos internacionais 
pertinentes a que União está vinculada, as 
autoridades adjudicantes cumprem as suas 
obrigações no âmbito destes acordos 
aplicando a presente Diretiva a operadores 
económicos de países terceiros que sejam 
signatários desses acordos.

Neste quadro multilateral de direitos e 
obrigações equilibrados em matéria de 
contratos públicos, os Estados-Membros
devem envidar esforços no sentido de 
aprofundar a igualdade entre as empresas 
da União e as empresas de países terceiros 
no mercado interno, com vista a facilitar 
a integração das pequenas e médias 
empresas (PME) e a estimular o emprego 
e a inovação na União Europeia.
No caso dos contratos abrangidos pelo 
Acordo, bem como por outros acordos 
internacionais pertinentes a que União está 
vinculada, as autoridades adjudicantes 
cumprem as suas obrigações no âmbito 
destes acordos aplicando a presente 
Diretiva a operadores económicos de 
países terceiros que sejam signatários 
desses acordos.

Or. fr

Alteração 42
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. lt

Alteração 43
Henri Weber

Proposta de diretiva
Considerando 9-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(9-A) Além disso, a União carece dum 
instrumento eficaz que permita, por um 
lado, incentivar o respeito do princípio da 
reciprocidade e da igualdade 
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 44
Tiziano Motti

Proposta de diretiva
Considerando 10-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(10-A) É adequado excluir os contratos de 
prospeção de petróleo e de gás, dado este 
setor ter estado consistentemente sujeito a 
uma pressão concorrencial tal que a 
disciplina de contratação imposta pelas 
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regras da UE 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) 
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. As 
for the telecommunications sector back in 2004, the existence of a transition period for some 
Member States does not affect the conclusion that full competition in the postal sector is 
developing across the EU. In any case, by the entry into force of the new public procurement 
rules, the transition period would be over and full market opening achieved in all the EU 
postal markets.

Alteração 45
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 

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

mais elevado de 500 000 EUR. Os serviços 
à pessoa de valor inferior a este limiar não 
terão, em condições normais, interesse para 
os prestadores de serviços de outros 
Estados-Membros, salvo se existirem 
indicações concretas em contrário, 
nomeadamente um financiamento da União 
para projetos transnacionais. Os contratos 
relativos a serviços à pessoa de montante 
superior a este limiar devem cumprir regras 
de transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 
adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação. Em geral, as necessidades 
e escolhas dos indivíduos devem ser tidas 
em conta aquando da aquisição de bens e 
serviços destinados a serem por eles 



AM\904833PT.doc 21/147 PE491.205v01-00

PT

utilizados.

Or. en

Alteração 46
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Outras categorias de serviços 
continuam, pela sua própria natureza, a ter 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, como certos serviços sociais, de 
saúde e de educação, prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Assim, deve ser criado 
um regime específico para os contratos 
públicos referentes a estes serviços, com 
um limiar mais elevado de 500 000 EUR. 
Os serviços à pessoa de valor inferior a 
este limiar não terão, em condições 
normais, interesse para os prestadores de 
serviços de outros Estados-Membros, salvo 
se existirem indicações concretas em 
contrário, nomeadamente um 
financiamento da União para projetos 
transnacionais. Os contratos relativos a 
serviços à pessoa de montante superior a 
este limiar devem cumprir regras de 
transparência definidas a nível da UE. 
Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente Diretiva têm em conta 
esse imperativo, impondo apenas a 
observância dos princípios fundamentais 
de transparência e igualdade de tratamento 
e assegurando que as autoridades 

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

adjudicantes possam aplicar critérios de 
qualidade específicos para a escolha dos 
prestadores de serviços, como os critérios 
definidos no Voluntary European Quality 
Framework for Social Services, adotado 
pelo Comité de Proteção Social da União 
Europeia. Os Estados-Membros e/ou as 
autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de contratos públicos, por 
exemplo através do simples financiamento 
desses serviços ou da concessão de 
licenças ou autorizações a todos os 
operadores económicos que cumpram as 
condições previamente fixadas pela 
autoridade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure a publicidade suficiente e cumpra 
os princípios da transparência e da não-
discriminação.

Or. en

Justificação

As regras de contratos públicos são pesadas e dispendiosas de administrar, por isso a 
simplificação é importante. Uma medida de simplificação importante é implementar o mesmo 
limiar para os contratos de fornecimento e de serviços e para os serviços sociais, mantendo
separadas as regras processuais. Isso significa aumentar o limiar para os fornecimentos e 
serviços, salientando contratos de uma dimensão económica que apresente genuínas 
oportunidades de negócios transfronteiras. Simultaneamente, o limiar para os serviços 
sociais deve ser alinhado e assim diminuir para dinamizar o mercado único neste domínio.

Alteração 47
András Gyürk, Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Uma vez que se destina aos 
Estados-Membros, a presente Diretiva não 
se aplica à contratação pública levada a 

(13) Uma vez que se destina aos 
Estados-Membros, a presente Diretiva não 
se aplica à contratação pública levada a 



AM\904833PT.doc 23/147 PE491.205v01-00

PT

cabo por organizações internacionais em 
seu próprio nome e por sua própria conta. 
Contudo, é necessário esclarecer em que 
medida a presente Diretiva deve ser 
aplicada à contratação pública sujeita a 
regras internacionais específicas.

cabo por organizações internacionais em 
seu próprio nome e por sua própria conta. 
Embora a UE tenha um mercado de 
contratos públicos em grande medida 
aberto, diversos países terceiros mostram 
relutância em abrir os seus mercados de 
concursos públicos à concorrência 
internacional. A fim de aplicar o princípio 
da reciprocidade e melhorar o acesso dos 
operadores económicos da UE aos 
mercados de concursos públicos de países 
terceiros protegidos por medidas 
restritivas, serão introduzidas regras 
especiais em conformidade com o 
COM(2012)124 / 2012/0060(COD).

Or. en

Alteração 48
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 15

Texto da Comissão Alteração

(15) Há uma necessidade generalizada de 
maior flexibilidade e, em particular, de 
um acesso mais alargado a procedimentos 
de adjudicação que incluam negociações, 
como está explicitamente previsto no 
Acordo, que permite a negociação em 
todos os procedimentos. Salvo disposição 
em contrário na legislação do Estado-
Membro em causa, as autoridades 
adjudicantes devem poder utilizar 
livremente um procedimento 
concorrencial com negociação em 
conformidade com a presente Diretiva, 
nas diferentes situações em que um 
procedimento de concurso público ou 
restrito sem negociação não seja passível 
de gerar resultados satisfatórios na ótica 
da contratação pública. Esse 
procedimento deverá ser acompanhado de 
salvaguardas adequadas que garantam a 

Suprimido
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observância dos princípios da igualdade 
de tratamento e da transparência Esta 
medida proporcionará mais margem de 
manobra às autoridades adjudicantes 
para adquirir obras, produtos e serviços 
perfeitamente adaptados às suas 
necessidades específicas. Ao mesmo 
tempo, deverá aumentar também o 
comércio transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Or. en

Alteração 49
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 16

Texto da Comissão Alteração

(16) Pelos mesmos motivos, as autoridades 
adjudicantes devem ter liberdade para 
utilizar o diálogo concorrencial. O recurso 
a este procedimento aumentou 
significativamente, em termos de valores 
dos contratos, nos últimos anos. Revelou-
se útil nos casos em que as autoridades 
adjudicantes não conseguem definir as 
formas de satisfazer as suas necessidades 
ou de avaliar o que o mercado pode 
oferecer em termos de soluções técnicas, 
financeiras ou jurídicas. Tal pode, 
nomeadamente, verificar-se no caso de 
projetos inovadores, na realização de 
projetos de infraestruturas de transportes 
integrados em larga escala, das grandes 
redes informáticas ou de projetos que 
obriguem a financiamentos complexos e 
estruturados.

(16) É necessária flexibilidade adicional, 
e as autoridades adjudicantes devem, a 
menos que a legislação do Estado-
Membro em causa disponha em contrário, 
ter a liberdade de usar um procedimento 
para o diálogo concorrencial, como 
previsto na presente diretiva, em 
determinadas situações específicas.  O 
recurso a este procedimento aumentou 
significativamente, em termos de valores 
dos contratos, nos últimos anos. Revelou-
se útil nos casos em que as autoridades 
adjudicantes não conseguem definir as 
formas de satisfazer as suas necessidades 
ou de avaliar o que o mercado pode 
oferecer em termos de soluções técnicas, 
financeiras ou jurídicas. Tal pode, 
nomeadamente, verificar-se no caso de 
projetos inovadores, na realização de 
projetos de infraestruturas de transportes 
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integrados em larga escala, das grandes 
redes informáticas ou de projetos que 
obriguem a financiamentos complexos e 
estruturados. Esse procedimento deverá 
ser acompanhado de salvaguardas 
adequadas que garantam a observância 
dos princípios da igualdade de tratamento 
e da transparência. Esta medida 
proporcionará mais margem de manobra 
às autoridades adjudicantes para adquirir 
obras, produtos e serviços perfeitamente 
adaptados às suas necessidades 
específicas. Ao mesmo tempo, deverá 
aumentar também o comércio 
transfronteiras, pois a avaliação 
demonstrou que os contratos adjudicados 
através do procedimento por negociação 
com publicação prévia de anúncio 
apresentam uma taxa de sucesso 
particularmente elevada das propostas 
transfronteiras.

Or. en

Justificação

Para efeitos de simplificação é melhor fundir o procedimento concorrencial com a 
negociação e o diálogo concorrencial.

Alteração 50
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. As autoridades públicas devem 
fazer a melhor utilização estratégica dos 

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

contratos públicos para fomentar a I&D e a 
inovação. A aquisição de I&D e o 
desenvolvimento de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes 
desafios sociais. Contribui para a utilização 
mais rentável dos fundos públicos, bem 
como para maiores benefícios económicos, 
ambientais e sociais no que respeita ao 
surgimento de novas ideias, à sua tradução 
em produtos e serviços inovadores e, 
consequentemente, à promoção de um 
crescimento económico sustentável. A 
Diretiva deverá contribuir para facilitar os 
contratos públicos no domínio da I&D e de 
bens e serviços inovadores e ajudar os 
Estados-Membros a cumprirem os 
objetivos da União da Inovação. Convém 
portanto esclarecer tanto quanto possível 
as possibilidades de contratar I&D e bens 
e serviços inovadores.  Por conseguinte, 
deve prever-se um procedimento de 
adjudicação específico que permita que as 
autoridades adjudicantes instituam uma 
parceria para a inovação a longo prazo 
tendo em vista o desenvolvimento e 
posterior aquisição de produtos, serviços 
ou obras novos e inovadores, desde que 
estes possam ser disponibilizados de 
acordo com níveis de desempenho e custos 
previamente acordados. A parceria deve 
ser estruturada de forma a proporcionar a 
«procura do mercado» necessária, 
incentivando o desenvolvimento de uma 
solução inovadora sem excluir outros 
produtos do mercado.

Or. en

Justificação

Os contratos públicos podem desempenhar um papel importante para encorajar a 
investigação e inovação. A Diretiva deve assim ser mais clara em termos de utilização dos 
contratos públicos a promover a I&D e soluções inovadoras.
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Alteração 51
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

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

(17) A investigação e a inovação, 
nomeadamente a ecoinovação e a inovação 
social, são impulsionadores fundamentais 
do crescimento futuro e foram colocadas 
no centro da Estratégia Europa 2020 para 
um crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo. As autoridades públicas devem 
fazer a melhor utilização estratégica dos 
contratos públicos para fomentar a 
inovação. A aquisição de bens e serviços 
inovadores desempenha um papel 
fundamental na melhoria da eficiência e da 
qualidade dos serviços públicos dando 
simultaneamente resposta aos grandes 
desafios sociais. Contribui para a utilização 
mais rentável dos fundos públicos, bem 
como para maiores benefícios económicos, 
ambientais e sociais no que respeita ao 
surgimento de novas ideias, à sua tradução 
em produtos e serviços inovadores e, 
consequentemente, à promoção de um 
crescimento económico sustentável. A 
presente Diretiva deverá contribuir para 
facilitar os contratos públicos no domínio 
da inovação e ajudar os Estados-Membros 
a cumprirem os objetivos da União da 
Inovação mas não deverá introduzir 
quotas obrigatórias para os contratos 
públicos inovadores, pois isso restringiria 
a concorrência e a margem de escolha das 
autoridades adjudicantes. Por conseguinte, 
deve prever-se um procedimento de 
adjudicação específico que permita que as 
autoridades adjudicantes instituam uma 
parceria para a inovação a longo prazo 
tendo em vista o desenvolvimento e 
posterior aquisição de produtos, serviços 
ou obras novos e inovadores, desde que 
estes possam ser disponibilizados de 
acordo com níveis de desempenho e custos 
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inovadora sem excluir outros produtos do 
mercado.

previamente acordados. A parceria deve 
ser estruturada de forma a proporcionar a 
«procura do mercado» necessária, 
incentivando o desenvolvimento de uma 
solução inovadora sem excluir outros 
produtos do mercado.

Or. en

Alteração 52
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) 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 economizar 
tempo, pelo que se deve prever uma 
redução dos prazos mínimos quando esses 
meios são utilizados, na condição, porém, 
de os mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Por outro lado, 
a utilização de meios eletrónicos de 
informação e comunicação com 
funcionalidades adequadas permitirá às 
autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento.

(19) 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 economizar 
tempo. A utilização de meios eletrónicos 
também permite economizar tempo, pelo 
que se deve prever uma redução dos prazos 
mínimos quando esses meios são 
utilizados, na condição, porém, de os 
mesmos serem compatíveis com as 
modalidades de transmissão específicas 
previstas a nível da União. Por outro lado, 
a utilização de meios eletrónicos de 
informação e comunicação com 
funcionalidades adequadas permitirá às 
autoridades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante o 
procedimento. É conveniente prever um 
período de tempo razoável para a 
mudança do papel para o formato 
eletrónico, permitindo assim que os 
interessados disponham do tempo 
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necessário para a formação.

Or. fr

Alteração 53
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) O instrumento dos acordos-quadro 
tem sido amplamente utilizado e é 
considerado uma técnica de adjudicação 
eficiente em toda a Europa. Deve, pois, ser 
globalmente mantido tal como está. 
Contudo, alguns conceitos têm de ser 
esclarecidos, em particular as condições de 
utilização de um acordo-quadro por 
autoridades adjudicantes que não sejam 
suas signatárias.

(21) O instrumento dos acordos-quadro 
tem sido amplamente utilizado e é 
considerado uma técnica de adjudicação 
eficiente em toda a Europa. Contudo, 
alguns conceitos têm de ser esclarecidos, 
em particular as condições de utilização de 
um acordo-quadro por autoridades 
adjudicantes que não sejam suas 
signatárias. As condições objetivas para 
determinar qual dos operadores políticos, 
parte no acordo-quadro, deve executar 
determinada tarefa, como fornecimentos 
ou serviços destinados a utilização por 
pessoas singulares, pode no contexto de 
acordos-quadro que estabeleçam todos os 
termos, incluir as necessidades ou as 
opções das pessoas singulares em causa.

Or. en

Alteração 54
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A adjudicação conjunta de contratos 
públicos por autoridades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros enfrenta 
atualmente dificuldades jurídicas 

(26) A adjudicação conjunta de contratos 
públicos por autoridades adjudicantes de 
diferentes Estados-Membros enfrenta 
atualmente dificuldades jurídicas 
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específicas, sobretudo no que se refere aos 
conflitos entre legislações nacionais. 
Embora a Diretiva 2004/18/CE tenha 
permitido implicitamente a adjudicação 
conjunta de contratos públicos 
transfronteiras, na prática, vários sistemas 
jurídicos nacionais tornaram-nos, de forma 
explícita ou implícita, juridicamente 
incertos ou impossíveis. As autoridades 
adjudicantes de diversos Estados-Membros 
podem estar interessadas em cooperar e 
adjudicar conjuntamente os seus contratos 
públicos para retirar o máximo benefício 
do potencial do mercado interno em termos 
de economias de escala e de partilha dos 
riscos e benefícios, nomeadamente para 
projetos inovadores que impliquem um 
nível de risco superior ao que pode ser
razoavelmente suportado por uma única 
autoridade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em matéria 
de adjudicação conjunta de contratos 
públicos transfronteiras que determinem a 
adoção de legislação para facilitar a 
cooperação entre autoridades adjudicantes 
em todo o mercado único. As autoridades 
adjudicantes de diversos Estados-Membros 
diferentes podem ainda criar pessoas 
jurídicas comuns ao abrigo do direito 
nacional ou da União. Esses contratos de 
adjudicação conjunta devem ser objeto de 
regras específicas.

específicas, sobretudo no que se refere aos 
conflitos entre legislações nacionais. 
Embora a Diretiva 2004/18/CE tenha 
permitido implicitamente a adjudicação 
conjunta de contratos públicos 
transfronteiras, na prática, vários sistemas 
jurídicos nacionais tornaram-nos, de forma 
explícita ou implícita, juridicamente 
incertos ou impossíveis. As autoridades 
adjudicantes de diversos Estados-Membros 
podem estar interessadas em cooperar e 
adjudicar conjuntamente os seus contratos 
públicos para retirar o máximo benefício 
do potencial do mercado interno em termos 
de economias de escala e de partilha dos 
riscos e benefícios, nomeadamente para 
projetos inovadores que impliquem um 
nível de risco superior ao que pode ser 
razoavelmente suportado por uma única 
autoridade adjudicante. Por esse motivo, 
devem ser fixadas novas regras em matéria 
de adjudicação conjunta de contratos 
públicos transfronteiras que determinem a 
adoção de legislação para facilitar a 
cooperação entre autoridades adjudicantes 
em todo o mercado único. As autoridades 
adjudicantes de diversos Estados-Membros 
diferentes podem ainda criar pessoas 
jurídicas comuns ao abrigo do direito 
nacional ou da União. Esses contratos de 
adjudicação conjunta devem ser objeto de 
regras específicas. Quando seja 
improvável alcançar a contratação 
transfronteiriça, as autoridades 
adjudicantes devem poder afastar-se das 
regras europeias sobre contratos públicos 
em favor de um regime mais simples.

Or. en

Alteração 55
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 27
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Texto da Comissão Alteração

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, de modo a lograr um nível 
suficiente de concorrência. 
Consequentemente, as especificações 
técnicas devem ser elaboradas de forma a 
evitar uma redução artificial da 
concorrência através de requisitos que 
favoreçam um operador económico 
específico ao refletirem as principais 
características dos produtos, serviços ou 
obras habitualmente disponibilizados pelo 
mesmo. A elaboração das especificações 
técnicas em termos de requisitos funcionais 
e de desempenho permite geralmente que 
este objetivo seja alcançado da melhor 
forma possível e favorece a inovação. Em 
caso de referência a uma norma europeia -
ou, na ausência desta, a uma norma 
nacional - as propostas baseadas em 
mecanismos equivalentes deverão também 
ser consideradas pelas autoridades 
adjudicantes. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
proponentes que apresentem provas 
verificadas por terceiros; todavia, também 
devem ser permitidos outros meios de 
prova adequados, como um dossiê técnico 
do fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

(27) As especificações técnicas definidas 
pelos adquirentes públicos devem permitir 
a abertura dos contratos públicos à 
concorrência. Para o efeito, deve 
possibilitar-se a apresentação de propostas 
que reflitam a diversidade das soluções 
técnicas, de modo a lograr um nível 
suficiente de concorrência. 
Consequentemente, o objetivo das
especificações técnicas é definir a função 
que o objeto do contrato deverá 
concretizar e devem em quaisquer 
circunstâncias ser elaboradas de forma a 
evitar uma redução artificial da 
concorrência através de requisitos que
favoreçam um operador económico 
específico ao refletirem as principais 
características dos produtos, serviços ou 
obras habitualmente disponibilizados por 
este. A elaboração das especificações 
técnicas em termos de requisitos funcionais 
e de desempenho permite geralmente que 
este objetivo seja alcançado da melhor 
forma possível e favorece a inovação. Em 
caso de referência a uma norma europeia -
ou, na ausência desta, a uma norma 
nacional - as propostas baseadas em 
mecanismos equivalentes deverão também 
ser consideradas pelas autoridades 
adjudicantes. Para demonstrar a 
equivalência, pode ser exigido aos 
proponentes que apresentem provas 
verificadas por terceiros; todavia, também 
devem ser permitidos outros meios de 
prova adequados, como um dossiê técnico 
do fabricante, se o operador económico em 
causa não tiver acesso aos referidos 
certificados ou relatórios de ensaios, ou 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

Or. en
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Alteração 56
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

As características ambientais podem ser integradas num contrato público, por este poder ser 
diretamente relacionado com a qualidade do trabalho, serviço ou bem entregue. As 
características sociais não estão diretamente ligadas à qualidade e os objetivos de política 
social devem pois ser obtidos através da política social. Os contratos públicos devem 
assegurar uma utilização eficiente do dinheiro dos contribuintes através da proposta 
economicamente mais vantajosa.

Alteração 57
Jean-Pierre Audy
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Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Face à reduzida participação das 
pequenas e médias empresas (PME) nos 
contratos públicos em geral e, mais 
particularmente, no setor da inovação e 
dos serviços, devem ser tomadas as 
medidas necessárias no plano legislativo. 
Neste contexto, deveriam ser ponderadas 
diversas ações como o respeito do 
princípio da não discriminação, a 
neutralidade das medidas do ponto de 
vista da nacionalidade das empresas, a 
tomada em consideração da 
competitividade das propostas e a 
introdução de medidas preferenciais para 
ajudar as PME competitivas. Devem 
igualmente ser adotadas medidas de 
acompanhamento e de informação para 
melhorar acompanhamento estatístico, 
por setor e por montante, dos contratos 
públicos adjudicados às PME, a fim de 
sensibilizar os clientes para as PME e as 
dificuldades com que estas se deparam 
para ter acesso ao mercado dos contratos 
públicos.

Or. fr

Alteração 58
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Considerando 29-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-A) Os contratos públicos devem 
respeitar o princípio de «pensar primeiro 
em pequena escala» e os 
Estados-Membros devem aplicar 
integralmente o Código Europeu de Boas 
Práticas para facilitar o acesso das PME 
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aos contratos públicos.

Or. da

Alteração 59
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Considerando 29-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(29-B) É necessário recordar a 
importância da reciprocidade no comércio 
internacional e o facto de que o Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP) 
desempenha um papel fundamental na 
abertura mais ampla possível dos 
contratos públicos (bens, serviços, 
contratos de obras) à concorrência 
externa e garante condições 
transparentes, equitativas e não 
discriminatórias aos concorrentes 
privados.

Or. fr

Alteração 60
Krišjānis Kariņš

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, os contratos devem ser 
divididos em lotes, salvo em casos 
devidamente justificados. Se os contratos 
forem divididos em lotes, as autoridades 
adjudicantes são autorizadas, por exemplo 
para preservar a concorrência ou garantir a 
segurança do abastecimento, a limitar o 

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, os contratos devem ser 
divididos em lotes, salvo em casos 
devidamente justificados. Se os contratos 
forem divididos em lotes, as autoridades 
adjudicantes são autorizadas, por exemplo 
para preservar a concorrência ou garantir a 
segurança do abastecimento, a limitar o 
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número de lotes a que um operador 
económico pode concorrer ou o número de 
lotes que podem ser adjudicados a um 
único proponente;

número de lotes a que um operador 
económico pode concorrer ou o número de 
lotes que podem ser adjudicados a um 
único proponente. Contudo, essa divisão 
em lotes não poderá ser feita dom o 
objetivo de contornar procedimentos de 
concurso estabelecidos por lei.

Or. lv

Alteração 61
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, os contratos devem ser 
divididos em lotes, salvo em casos 
devidamente justificados. Se os contratos 
forem divididos em lotes, as autoridades 
adjudicantes são autorizadas, por exemplo 
para preservar a concorrência ou garantir a 
segurança do abastecimento, a limitar o 
número de lotes a que um operador 
económico pode concorrer ou o número de 
lotes que podem ser adjudicados a um 
único proponente;

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) e da 
sociedade civil aos concursos públicos, as 
autoridades públicas devem ser 
encorajadas a dividir os contratos em 
lotes, salvo em casos devidamente 
justificados. Se os contratos forem 
divididos em lotes, as autoridades 
adjudicantes são autorizadas, por exemplo 
para preservar a concorrência ou garantir a 
segurança do abastecimento, a limitar o 
número de lotes a que um operador 
económico pode concorrer ou o número de 
lotes que podem ser adjudicados a um 
único proponente.

Or. en

Alteração 62
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Considerando 32-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Além das ferramentas específicas, que são 
introduzidas na presente diretiva para 
melhorar o envolvimento das PME no 
mercado dos contratos públicos, os 
Estados-Membros e as autoridades 
adjudicantes devem continuar a criar 
estratégias de contratação pública de fácil 
utilização por parte das PME. A 
implementação e aplicação destas novas 
regras, que são mais favoráveis às PME 
que o regime atual, não será enquanto tal 
suficiente. A Comissão publicou o 
documento de trabalho «Código Europeu 
de Boas Práticas para facilitar o acesso 
das PME aos contratos públicos» (SEC 
(2008)COM 2193), que visa ajudar os 
Estados-Membros a criar estratégias, 
programas e planos de ação nacionais a 
fim de melhorar a participação de PME 
nesses mercados. Neste espírito, as 
autoridades nacionais, regionais e locais 
devem aplicar rigorosamente as regras 
definidas na diretiva e implicar políticas 
gerais coerentes concebidas para 
melhorar o acesso das PME aos mercados 
de contratos públicos.

Or. en

Justificação

Novas regras favoráveis às PME na diretiva devem ser acolhidas favoravelmente. Contudo, 
para assegurar que as PME possam beneficiar deste potencial significativo que os mercados 
dos concursos públicos representam, há que fazer mais. Todos os Estados-Membros, regiões 
e autoridades locais devem ser encorajados a lançar estratégias e políticas que melhorem a 
participação global das PME nesses mercados, tanto a nível da UE como nacional.

Alteração 63
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, 
produtos e serviços de elevada qualidade 
que se adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», 
tendo em conta que, no segundo caso, 
podem definir normas de qualidade 
adequadas através das especificações 
técnicas ou das condições de execução dos 
contratos.

(37) A fim de assegurar uma utilização 
eficiente dos fundos públicos e de permitir 
que as autoridades adjudicantes 
obtenham a melhor relação de 
custo/benefício, o procedimento de 
adjudicação deve resultar na contratação 
de obras de elevada qualidade e de 
fornecimento de bens e prestação de 
serviços otimizada mente adequados aos 
objetivos funcionais e de sustentabilidade 
das autoridades contratantes. O 
procedimento de adjudicação deverá 
igualmente garantir que os candidatos 
sejam avaliados em condições de 
concorrência efetiva, sendo os contratos 
adjudicados com base em critérios 
objetivos que assegurem o respeito dos 
princípios da transparência, da não-
discriminação e da igualdade de 
tratamento. Assim, as autoridades 
adjudicantes deverão poder adotar 
critérios de adjudicação concebidos para 
avaliar as suas preocupações em matéria 
de sustentabilidade, incluindo, por 
exemplo, aspetos associados ao processo 
de produção e outras características do 
ciclo de vida. Importa também salientar 
que, além disso, as autoridades 
adjudicantes são também livres de 
estabelecer normas de sustentabilidade e
outras normas de qualidade através da 
utilização de especificações técnicas ou do 
estabelecimento de condições de execução 
dos contratos.

Or. en

Alteração 64
András Gyürk

Proposta de diretiva
Considerando 37
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Texto da Comissão Alteração

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, mesmo que as autoridades 
adjudicantes necessitem de obras, produtos 
e serviços de elevada qualidade que se 
adequem perfeitamente às suas 
necessidades, nomeadamente quando os 
critérios de adjudicação decididos 
abrangem aspetos associados ao 
procedimento de produção. 
Consequentemente, as autoridades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
adotar como critérios de adjudicação a 
«proposta economicamente mais 
vantajosa» ou o «preço mais baixo», tendo 
em conta que, no segundo caso, podem 
definir normas de qualidade adequadas 
através das especificações técnicas ou das 
condições de execução dos contratos.

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

Or. en

Alteração 65
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Sempre que as autoridades 
adjudicantes decidirem adjudicar o 
contrato à proposta economicamente mais 
vantajosa, deverão definir os critérios de 
adjudicação que usarão para avaliar as 
propostas com vista a identificar a que 

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

relação qualidade/preço, as autoridades 
adjudicantes usarão critérios objetivos 
que estejam ligados ao objeto do contrato. 
Os critérios de adjudicação escolhidos não 
devem, porém, conferir à autoridade 
adjudicante uma liberdade de escolha 
ilimitada. Em vez disso, o procedimento de 
adjudicação deve garantir a concorrência 
efetiva, em estrito cumprimento dos 
princípios da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes princípios 
requerem, inter alia, que a informação 
fornecida pelos proponentes seja 
verificada de forma efetiva e transparente.

Or. en

Justificação

Award criteria should be formulated to select the tender that will provide best value for 
money, in accordance with contracting authorities’ procurement objectives. It is important to 
note, however, that the award criteria must not confer unrestricted freedom on the choice of 
the contracting authority. Rather, the scope and application of the award criteria are 
constrained in two important ways. First, the award criteria must be linked with the subject 
matter of the contract, as elaborated in Recital 41. Second, compliance with the criteria must 
be assessed in strict accordance with the principles of transparency, non-discrimination, and 
equal protection, including the effective and transparent verification of tenderers’ compliance 
with technical specifications, selection criteria, and award criteria.

Alteração 66
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) 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, 

(39) 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, 
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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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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.

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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida continua a avançar 
significativamente e as aplicações 
setoriais específicas do custo do ciclo de 
vida continuam a ser desenvolvidas, 
testadas e afinadas. Afigura-se portanto 
adequado continuar a utilizar legislação 
setorial específica que defina objetivos e 
metas obrigatórios quanto a eficiência 
energética, alterações climáticas e outros 
contratos ambientais, societais e 
inovadores em função das políticas e 
condições do setor em causa, relativos à
utilização dos contratos públicos para 
apoiar o desenvolvimento sustentável.
Estes esforços devem incorporar 
aplicações setoriais de cálculo do custo do 
ciclo de vida. Em conformidade com 
outras disposições da presente Diretiva, os 
critérios de contratação obrigatórios 
adotados através de legislação setorial 
específica podem incluir também 
especificações técnicas e critérios de 
adjudicação, assim como incorporar 
considerações em matéria de 
sustentabilidade relativas aos benefícios e 
prejuízos sociais e ambientais 
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generalizados, mesmo quando estes não 
tenham sido ou não possam ser 
monitorizados, desde que estejam ligados 
ao objeto do contrato e respeitem 
rigorosamente os princípios da 
transparência, não-discriminação e 
igualdade de proteção.

Or. en

Justificação

A Diretiva não inclui requisitos obrigatórios para os concursos definindo o que as entidades 
adjudicantes devem comprar relativamente a objetos específicos de concursos. À luz das 
condições muito variáveis e das oportunidades que existem em diferentes setores, seria 
inadequado e difícil incluir nesta Diretiva regras específicas.

Alteração 67
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) 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 

(39) 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 
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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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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.

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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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. Além disso, é bem-vinda a 
possibilidade de ter em conta 
considerações ambientais que vão além da 
legislação mínima ou plenamente 
harmonizada da UE, ou outra. Os 
requisitos, critérios de adjudicação ou 
cláusulas contratuais, etc., devem, em 
todos os casos, ser conformes com os 
princípios fundamentais da legislação da
UE.

Or. en

Alteração 68
Werner Langen

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) 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 

(39) Devem ser efetuados esforços para
tirar o máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável, sem pôr em 
causa as competências das autoridades 
adjudicantes. Contudo, tendo em conta as 
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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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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.

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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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 69
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta de diretiva
Considerando 39
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Texto da Comissão Alteração

(39) 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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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.

(39) É extremamente importante tirar o 
máximo proveito do potencial dos 
contratos públicos para cumprir os 
objetivos da estratégia Europa 2020 para 
um crescimento sustentável. Em 
particular, os contratos públicos são 
fundamentais para mobilizar a inovação, 
o que é de grande importância para o 
crescimento futuro da Europa. 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). A definição de metodologias 
comuns para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida tem mostrado avanços 
significativos. Afigura-se portanto 
adequado continuar nesse caminho, 
deixando que a legislação setorial 
específica defina objetivos e metas 
obrigatórios em função das políticas e 
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.
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Or. en

Alteração 70
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en



PE491.205v01-00 46/147 AM\904833PT.doc

PT

Alteração 71
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 72
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Considerando 40-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(40-A) Ao utilizar a abordagem do custo 
do ciclo de vida para a compra de bens e 
serviços dotados de eficiência energética, 
a eficiência energética de um conjunto ou 
grupo de produtos comprados na sua 
totalidade deve ter prioridade sobre a 
eficiência energética de campos 
individuais, tendo em conta a adequação 
técnica e a utilização prevista.

Or. en

Alteração 73
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um 
procedimento de produção específico, um 
determinado modo de prestação de serviços 
ou um procedimento específico para 
qualquer outra etapa do ciclo de vida de 
um produto ou serviço, desde que estejam
associados ao objeto do contrato. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação que determinam a 
proposta economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 

(41) Tendo em conta o desenvolvimento 
contínuo dos métodos de cálculo do custo 
do ciclo de vida, a necessidade das 
especificações técnicas e dos critérios de 
adjudicação relativos a um procedimento 
de produção específico, a um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço é cada vez menor, devendo as 
referidas especificações e critérios limitar-
se a domínios em que ainda não seja 
possível calcular os custos do ciclo de 
vida. Os requisitos técnicos serão, em 
todos os casos, diretamente associados ao 
objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
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de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo 
a questão da acessibilidade para as 
pessoas com deficiência. Qualquer critério 
de adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a proposta 
economicamente mais vantajosa 
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem dizer respeito à integração social 
das pessoas com deficiência. Qualquer 
critério de adjudicação dessa natureza 
continua a estar, em todo o caso, limitado 
às características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. en

Justificação

As características sociais não estão diretamente ligadas à qualidade prestada e os objetivos 
de política social devem, portanto, ser realizados através da política social. Um caso especial 
pode ser o da acessibilidade das pessoas com deficiência mas, para a proteção da saúde dos 
trabalhadores e requisitos semelhantes, tais requisitos não necessitam de maior explicitação, 
uma vez que um operador económico que não cumpra a legislação social nacional e da UE
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será excluído da participação em concursos públicos.

Alteração 74
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
de produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam associados 
ao objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir nos critérios 
de adjudicação que determinam a 
proposta economicamente mais vantajosa
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
de produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam associados 
ao objeto do contrato. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais nos 
contratos públicos, os adquirentes devem 
ter a possibilidade de incluir, nas 
condições de execução do contrato,
características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer condição de 
execução dessa natureza deve, em todo o 
caso, continuar a estar limitada às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 



PE491.205v01-00 50/147 AM\904833PT.doc

PT

Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e,
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato, o valor 
económico da proposta e, 
consequentemente, estar diretamente 
relacionadas com o objeto do contrato.

Or. es

Alteração 75
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

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

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
autorizadas a mencionar um procedimento 
de produção específico, um determinado 
modo de prestação de serviços ou um 
procedimento específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam diretamente 
associados ao objeto do contrato. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais 
nos contratos públicos, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação que determinam a 
proposta economicamente mais vantajosa 
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características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

características relacionadas com as 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no procedimento 
de produção ou de prestação de serviços 
em causa. Essas características apenas 
podem respeitar à proteção da saúde das 
pessoas envolvidas no procedimento de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou da integração de membros 
de grupos vulneráveis entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza continua a 
estar, em todo o caso, limitado às 
características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. No 
que se refere aos contratos de serviços e 
aos contratos relacionados com projetos de 
obras, as autoridades adjudicantes devem 
também poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução do contrato em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da realização do contrato e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. en

Alteração 76
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem 
diretamente ligadas ao objeto do contrato e 
se encontrem indicadas no anúncio de 
concurso, no anúncio de pré-informação 
utilizado como meio de abertura do 
concurso ou na documentação relativa ao 
concurso.

Or. en

Justificação

As caraterísticas sociais não estão diretamente ligadas à qualidade prestada e os objetivos de 
política social devem, portanto, ser realizados através da política social.

Alteração 77
Pilar del Castillo Vera
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Proposta de diretiva
Considerando 43

Texto da Comissão Alteração

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

(43) As condições de execução dos 
contratos são compatíveis com a presente 
Diretiva se não forem direta ou 
indiretamente discriminatórias, estiverem
diretamente relacionadas com o objeto do 
contrato e se encontrem indicadas no 
anúncio de concurso, no anúncio de pré-
informação utilizado como meio de 
abertura do concurso ou na documentação 
relativa ao concurso. Podem, 
nomeadamente, ter por objetivo fomentar a 
formação profissional no local de trabalho, 
o emprego de pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, a luta contra o 
desemprego, a proteção do ambiente ou o 
bem-estar animal. A título de exemplo, 
poderão citar-se, entre outras, as 
obrigações — aplicáveis durante a 
execução do contrato — de recrutamento 
de desempregados de longa duração ou de 
colocação em prática de ações de formação 
para os desempregados ou para os jovens, 
de respeito, na sua substância, das 
convenções fundamentais da Organização 
Internacional do Trabalho, mesmo quando 
não tenham sido implementadas no direito 
nacional, ou de recrutamento de um 
número de pessoas portadoras de 
deficiência superior ao exigido pela 
legislação nacional.

Or. es

Alteração 78
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Considerando 43
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 79
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma autoridades nacionais responsáveis
pelo acompanhamento, aplicação e 
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aplicação e controlo dos contratos 
públicos. Esse organismo central deve
obter informações em primeira mão e em 
tempo oportuno, particularmente no que 
respeita aos diferentes problemas que 
afetem a aplicação da legislação relativa 
aos contratos públicos. Deverá estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esse organismo 
central e o público em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo de 
fiscalização e deve ser permitido o acesso 
aos mesmos pelas pessoas interessadas, na 
medida em que isso não ponha em causa 
interesses legítimos públicos ou privados.

controlo dos contratos públicos. Esses 
organismos centrais devem obter 
informações em primeira mão e em tempo 
oportuno, particularmente no que respeita 
aos diferentes problemas que afetem a 
aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos. Deverão estar em 
condições de apresentar informações 
imediatas no que respeita ao 
funcionamento da política adotada e às 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, bem como contribuir 
para a rápida identificação de soluções. 
Para efeitos de um combate eficiente à 
corrupção e à fraude, esses organismos 
centrais e públicos em geral deverão 
também ter a possibilidade de inspecionar 
o texto dos contratos celebrados. Os 
contratos de valor elevado devem, 
portanto, ser transmitidos ao organismo de 
fiscalização e deve ser permitido o acesso 
aos mesmos pelas pessoas interessadas, na 
medida em que isso não ponha em causa 
interesses legítimos públicos ou privados.

Or. en

Alteração 80
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Considerando 55

Texto da Comissão Alteração

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

(55) É particularmente importante que a 
Comissão proceda às devidas consultas 
junto de atores relevantes, como 
representantes das autoridades locais e 
regionais e da sociedade civil, partes 
interessadas, etc. durante os trabalhos 
preparatórios, nomeadamente a nível de 
peritos. No contexto da preparação e 
elaboração de atos delegados, a Comissão 
deve assegurar uma transmissão 
simultânea, atempada e adequada dos 
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documentos relevantes ao Parlamento 
Europeu e ao Conselho.

Or. en

Alteração 81
Kent Johansson

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

Texto da Comissão Alteração

(1-A) "Sociedade civil", a vida associativa 
que opera no espaço entre o Estado e o 
mercado, incluindo a participação 
individual e as atividades 
não-governamentais, assim como 
organizações da União;

Or. en

Alteração 82
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

(14) «Candidato», um operador económico 
que tenha solicitado um convite ou tenha 
sido convidado a participar num concurso 
limitado, num procedimento 
concorrencial com negociação ou num
procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio, num diálogo 
concorrencial ou numa parceria para a 
inovação;

(14) «Candidato», um operador económico 
que tenha solicitado um convite ou tenha 
sido convidado a participar num 
procedimento por negociação sem 
publicação prévia de anúncio, num diálogo 
concorrencial ou numa parceria para a 
inovação;

Or. en
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Justificação

Consequência da supressão do concurso limitado e fusão do procedimento concorrencial 
com negociação com o diálogo concorrencial.

Alteração 83
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. fr

Alteração 84
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 2 – ponto 22

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Justificação

A inclusão do transporte seria difícil e, além disso tornaria o cálculo dos custos do ciclo de 
vida potencialmente trabalhosos, desencorajando a sua utilização eficiente.

Alteração 85
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 2 – pontos 22-A e 22-B (novos) 

Texto da Comissão Alteração

(22-A) “Processo de produção 
socialmente sustentável”, o processo de 
produção no qual a execução das obras e 
o fornecimento de serviços e bens 
respeitam as legislações, regulamentações 
e normas que regem a saúde e a 
segurança, a legislação social e o direito 
laboral, em particular no que respeita ao 
princípio da igualdade de tratamento no 
local de trabalho.
(22-B) "Princípio da igualdade de 
tratamento no local de trabalho", o 
respeito dos termos e condições de 
emprego pertinentes, nomeadamente das 
legislações, regulamentações e normas 
que regem a saúde e a segurança, a 
legislação social e o direito laboral, tal 
como definidos na legislação nacional e 
da UE e nas convenções coletivas, os 
quais serão aplicáveis no local onde 
decorre a execução das obras, a prestação 
dos serviços ou o fornecimento de bens.

Or. fr

Alteração 86
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

(c) 200 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

(c) 400.000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

Or. en

Justificação

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Alteração 87
Bendt Bendtsen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 200 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

(c) 400 000 EUR para os contratos 
públicos de fornecimento e de serviços 
adjudicados por autoridades adjudicantes 
não centrais e concursos para trabalhos de 
conceção organizados por essas 
autoridades;

Or. da

Alteração 88
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

(d) 400.000 EUR para os contratos 
públicos relativos a serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo XVI.

Or. en

Justificação

Public procurement rules are heavy and expensive to administer which is why simplification 
is paramount. One important simplifying measure is to implement the same threshold for 
supply and service contracts and social services. By increasing the threshold for supply and 
services, contracting authorities at local and regional level can focus on large contracts that 
provide a genuine incentive for cross-border economic operators. At the same time slightly 
decreasing the threshold for social services could spur the single market in the field while 
maintaining a separate rule-set for the procedures to be applied allowing for greater 
flexibility in respect of Member States' varying traditions and systems.

Alteração 89
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Para os contratos de obras, fornecimento 
de bens e prestação de serviços cujos 
montantes sejam inferiores a estes limites, 
os Estados-Membros podem implementar 
procedimentos nacionais de concurso 
geral que assegurem o cumprimento dos 
princípios do Tratado relativos à 
igualdade de acesso, não discriminação e 
transparência.

Or. en

Justificação

O atual limite para contratos de bens e serviços celebrados pelas autoridades regionais deve 
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ser aumentado, a fim de assegurar contratos de um valor económico que possa atrair 
fornecedores transfronteiras e, portanto, com potencial para incentivar o mercado único. O 
aumento dos limites máximos não deverá, porém, implicar que os contratos de valor inferior 
a este sejam impedidos de passar por concursos públicos, pelo que os Estados-Membros
devem ser obrigados a implementar regras nacionais que permitam tais concursos.

Alteração 90
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Ao procederem à adjudicação de 
contratos que, pelo seu valor, não são 
abrangidos pela presente diretiva, as 
autoridades adjudicantes nacionais são 
obrigadas a observar os princípios da 
igualdade de tratamento, da 
não-discriminação e da transparência.

Or. de

Alteração 91
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A implementação prática do Acordo 
sobre Contratos Públicos (ACP), que 
constitui parte do enquadramento jurídico 
dos contratos públicos na União 
Europeia, baseia-se numa avaliação 
prévia da aplicação correta do princípio 
da reciprocidade substancial no que 
respeita à abertura de mercados entre a 
União Europeia e os Estados terceiros 
signatários. Essa avaliação de 
reciprocidade substancial será alargada a 
países terceiros que não são partes no 
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Acordo sobre Contratos Públicos e que 
têm acesso ao mercado europeu dos 
contratos públicos.

Or. lt

Alteração 92
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. 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 determinação da 
existência de uma ampla reciprocidade 
aplica-se também aos países terceiros que 
não são partes no ACP mas têm acesso ao 
mercado.

Or. fr

Alteração 93
Tiziano Motti, Ivo Belet

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 8.º-A
Exclusões específicas no domínio dos 

serviços postais
1. A presente diretiva não se aplica a 
contratos públicos cuja finalidade 
principal é permitir às entidades 
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adjudicantes adjudicarem a prestação de 
serviços postais e outros serviços que não 
os serviços postais.
2. Para efeitos do presente artigo, 
entende-se por:
(a) "Serviços postais", serviços que 
consistam na aceitação, no tratamento, no 
transporte e na distribuição de envios 
postais. Inclui ambos os serviços, quer 
sejam ou não abrangidos pelo âmbito do 
serviço universal, em conformidade com a 
Diretiva 97/67/CE;
(b) "Outros serviços diferentes dos 
serviços postais", serviços prestados nos 
seguintes domínios:
(i) a gestão de serviços de correios 
(serviços pré e pós envio, incluindo os 
serviços de gestão e de preparação interna 
do correio);
(ii) os serviços de valor acrescentado 
associados à via eletrónica e inteiramente 
prestados por essa via (incluindo a 
transmissão protegida de documentos 
codificados por via eletrónica, os serviços 
de gestão de endereços e o envio de 
correio eletrónico registado);
(iii) os serviços relativos a envios postais 
não incluídos no ponto (i), tais como 
envios postais sem endereço;
(iv) os serviços financeiros, conforme 
definidos no anexo CPV, com os números 
de referência 66100000-1 a 66720000-3 e 
no artigo 19.º, alínea c), incluindo, 
nomeadamente, as ordens de pagamento 
postal e as ordens de transferência postal;
(v) os serviços de filatelia;
(vi) os serviços logísticos (serviços que 
combinem a entrega física e/ou o 
armazenamento com outras funções não 
postais).

Or. en
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Justificação

Atendendo à situação de concorrência efetiva no que respeita aos contratos no setor postais, 
na sequência da aplicação da regulamentação da UE tendente a liberalizar este setor, é 
conveniente excluir do âmbito de aplicação da presente diretiva os contratos públicos neste 
domínio, desde que tenham por objeto principal permitir às entidades adjudicantes exercer 
certas atividades neste setor.

Alteração 94
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deixar a possibilidade de as pessoas coletivas realizarem 10% da sua atividade no mercado 
livre é abrir a via para distorções graves da concorrência e prejudicar as PME, 
especialmente a nível local.

Alteração 95
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

Deixar a possibilidade de as pessoas coletivas realizarem 10% da sua atividade no mercado 
livre é abrir a via para distorções graves da concorrência e prejudicar as PME, 
especialmente a nível local.

Alteração 96
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

(c) As autoridades adjudicantes 
participantes não exercem no mercado livre 
quaisquer atividades no contexto do 
acordo.

Or. en

Justificação

Deixar a possibilidade de as pessoas coletivas realizarem 10% da sua atividade no mercado 
livre é abrir a via para distorções graves da concorrência e prejudicar as PME, 
especialmente a nível local.

Alteração 97
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Quando o contrato disser respeito à 
incineração de resíduos, as percentagens 
referidas no n.º 1, alínea b) e no n.º 4, 
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alínea c), do presente artigo é de 50%.

Or. en

Justificação

Existe uma preocupação específica de que a nova redação possa ter efeitos nocivos no que 
diz respeito à incineração de resíduos que, pelo contrário, é considerada como uma forma 
ambientalmente desejável de gerir os resíduos. Em alguns Estados-Membros, as autoridades 
são obrigadas por lei a tratar os lixos municipais e investiram montantes significativos em 
unidades de incineração, investimentos que podem não ser comercialmente viáveis, e, com o 
limite de 90%, terão tendência a adjudicar a incineração de resíduos, mesmo que não haja 
alternativa viável, tendo em conta a baixa capacidade do setor privado.

Alteração 98
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes tratam os 
operadores económicos de acordo com os 
princípios da igualdade, da não-
discriminação, da livre concorrência e da
publicidade. Atuam ainda de forma 
transparente e proporcionada, assegurando 
sempre uma gestão eficaz na utilização 
dos fundos públicos.

Or. es

Alteração 99
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes tratam os 
operadores económicos de acordo com os 
princípios da igualdade de tratamento e da 

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

não-discriminação e atuam de forma 
transparente e proporcionada, assegurando 
a utilização mais eficiente possível dos 
fundos públicos.

Or. en

Alteração 100
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Contudo, no caso dos contratos públicos 
de serviços e dos contratos de empreitada 
de obras públicas, bem como dos 
contratos públicos de fornecimento que 
abranjam também serviços ou operações 
de montagem e instalação, pode ser 
exigido às pessoas coletivas que indiquem, 
nas respetivas propostas ou nos respetivos 
pedidos de participação, os nomes e as 
habilitações profissionais relevantes do 
pessoal que afetado à execução do 
contrato em questão.

Suprimido

Or. en

Justificação

Para que um operador económico seja admitido como candidato a um determinado contrato, 
já lhe é exigido que esteja legalmente registado no seu país de origem, pressupondo-se, 
portanto, que é mutuamente reconhecido e que respeita os requisitos relevantes e 
profissionalmente específicos. Pedir os nomes das pessoas que trabalham na execução do 
contrato é um requisito desproporcionado, desnecessário e burocrático que também é 
contrário às prerrogativas de gestão da empresa.

Alteração 101
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem tornar 
obrigatória a utilização de meios 
eletrónicos de comunicação noutras 
situações para além das previstas nos 
artigos 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, n.º 2, 49.º, 
n.º 2, ou 51.º da presente Diretiva.

Os Estados-Membros podem tornar 
obrigatória a utilização de meios 
eletrónicos de comunicação noutras 
situações para além das previstas nos 
artigos 32.º, 33.º, 34.º, 35.º, n.º 2, 49.º, 
n.º 2, ou 51.º da presente Diretiva, desde 
que tal exigência não constitua um 
obstáculo inultrapassável para as PME e 
as microempresas.

Or. en

Alteração 102
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 22

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º Suprimido
Conduta ilícita

No início do procedimento, os candidatos 
são obrigados a fornecer uma declaração 
de compromisso de honra em como não 
tentaram nem tentarão:
(a) Influenciar indevidamente o 
procedimento de tomada de decisão da 
autoridade adjudicante ou obter 
informações confidenciais que lhes 
possam conferir vantagens indevidas no 
procedimento de adjudicação;
(b) Estabelecer acordos com outros 
candidatos e proponentes com vista a 
distorcer a concorrência;
(c) Fornecer deliberadamente 
informações erróneas que possam 
influenciar materialmente as decisões 
relativas à exclusão, à seleção e à 
adjudicação.



AM\904833PT.doc 69/147 PE491.205v01-00

PT

Or. en

Alteração 103
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 23-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 23.º-A
Um sistema de cheques-serviço

1. Ao providenciar serviços públicos, as 
autoridades adjudicantes podem recorrer 
a um sistema de cheques-serviço a fim de 
conceder aos clientes a liberdade de 
escolher o prestador do serviço. Uma 
autoridade adjudicante define o valor do 
cheques-serviço, bem como os serviços em 
que este pode ser utilizado e quais os 
clientes que podem usá-lo.
2. Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente definir os requisitos que o 
prestador do serviço tem de cumprir por 
forma a ser incluído no sistema de 
cheques-serviço. Estes requisitos têm de 
ser não-discriminatórios e proporcionais 
ao objeto do serviço. Todos os prestadores 
de serviços que cumprirem os requisitos 
devem ser incluídos no sistema. A lista de 
prestadores de serviços deve ser 
publicada.
3. Uma autoridade adjudicante pode 
igualmente escolher os prestadores de 
serviços a serem incluídos no sistema de 
cheques-serviço através de um 
procedimento previsto na presente 
Diretiva.
4. Um cliente pode escolher qualquer 
prestador de serviços incluído no sistema 
de cheques-serviço ou decidir não utilizar 
o sistema.

Or. en
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Justificação

Na situação económica atual, é necessário dispor de novos instrumentos eficientes para 
organizar os serviços públicos. Um sistema de cheques-serviço constitui uma forma adicional 
de o fazer. É benéfico para as PME porque é muito fácil de obter. Dá liberdade de escolha ao 
cidadão que pode decidir qual o prestador de serviços. Além disso, é igualmente benéfico 
para as autoridades, na medida em que é muito mais simples criar um sistema de cheques-
serviço do que organizar um concurso público tradicional.

Alteração 104
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que as 
autoridades adjudicantes possam aplicar a 
figura das parcerias para a inovação de 
acordo com o disposto na presente 
Diretiva.

Os Estados-Membros preveem que as 
autoridades adjudicantes possam aplicar a 
figura das parcerias para a inovação de 
acordo com o disposto na presente 
Diretiva.

Or. en

Alteração 105
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1 – parágrafo 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Podem ainda prever a possibilidade de as 
autoridades adjudicantes utilizarem um 
procedimento concorrencial com 
negociação ou um diálogo concorrencial 
nos seguintes casos:

Podem ainda prever a possibilidade de as 
autoridades adjudicantes utilizarem um 
procedimento concorrencial sob forma de
diálogo concorrencial nos seguintes casos:

Or. en

Justificação

Fusão do procedimento concorrencial com negociação com o diálogo concorrencial, por 
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razões de simplificação.

Alteração 106
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

Uma situação de urgência só pode 
conduzir a uma redução do prazo se não 
for provocada pelas próprias autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 107
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes podem 
reduzir em cinco dias os prazos de receção 
de propostas estabelecidos no segundo 
parágrafo do n.º 1 nos casos em que 
aceitem que as propostas possam ser 
apresentadas por meios eletrónicos em 
conformidade com o artigo 19.º, n.ºs 3 a 5.

4. As autoridades adjudicantes podem 
reduzir em três dias os prazos de receção 
de propostas estabelecidos no segundo 
parágrafo do n.º 1 nos casos em que 
aceitem que as propostas possam ser 
apresentadas por meios eletrónicos em 
conformidade com o artigo 19.º, n.ºs 3 a 5.

Or. de
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Alteração 108
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 26

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. en

Justificação

Supressão por razões de simplificação, já que o procedimento não é necessário: se uma 
entidade contratante realizar um procedimento de concurso geral mas não receber qualquer 
oferta ou oferta admissível, poderá utilizar o procedimento com negociação sem publicação 
prévia. Consequentemente, os procedimentos limitados tornam o conjunto de regulamentação 
mais complexo e menos transparente, além de restringirem desnecessariamente a 
concorrência.

Alteração 109
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 27

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. en

Justificação

Por razões de simplificação, os artigos 27.º e 28.º devem ser fundidos num único articulado.

Alteração 110
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 4 – parágrafo 2-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que o não cumprimento da obrigação de 
neutralidade por parte das entidades 
adjudicantes seja punida com uma 
sanção.

Or. en

Alteração 111
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 30 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso.

O prazo mínimo de receção dos pedidos de 
participação é de 40 dias a contar da data 
de envio do anúncio de concurso.

Or. en

Justificação

O prazo mínimo de receção de pedidos de participação deve ser de 40 dias, como nos 
concursos abertos, a fim de assegurar a existência mais semelhante possível de regras 
administrativas no conjunto dos diferentes procedimentos.

Alteração 112
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 28 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os seguintes elementos não podem 
ser alterados durante as negociações:
(a) Descrição do contrato:
(b) Parte das especificações técnicas que 
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define os requisitos mínimos;
(c) Critérios de adjudicação.

Or. en

Justificação

Texto inserido a partir do artigo 27.º, a fim de fundir os dois procedimentos.

Alteração 113
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os diálogos concorrenciais podem 
desenrolar-se em fases sucessivas, de modo 
a reduzir o número de soluções a debater 
durante a fase de diálogo, aplicando os 
critérios de adjudicação definidos no 
anúncio de concurso ou na memória 
descritiva. A autoridade adjudicante deve 
indicar no anúncio de concurso ou na 
memória descritiva se irá utilizar esta 
opção.

4. (Não se aplica à versão portuguesa.)  

Or. en

Alteração 114
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Depois de declararem encerrado o 
diálogo e de informarem do facto os 
participantes, as autoridades adjudicantes 
solicitam-lhes a apresentação das suas 
propostas finais com base na ou nas 
soluções apresentadas e especificadas 

6. Depois de declararem encerrado o 
diálogo e de informarem do facto os 
participantes, as autoridades adjudicantes a 
cada participante a apresentação das suas 
propostas finais com base na ou nas 
soluções apresentadas e especificadas 
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durante o diálogo. Essas propostas devem 
incluir todos os elementos exigidos e 
necessários à realização do projeto.

durante o diálogo. Essas propostas devem 
incluir todos os elementos exigidos e 
necessários à realização do projeto.

Or. en

Justificação

Para ser coerente com os pontos relativos à confidencialidade, pode suceder que nem todos 
os candidatos proponham a mesma solução, o que é especialmente importante no caso de 
soluções inovadoras.

Alteração 115
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, desde que correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente 
acordados.

1. Nas parcerias para a inovação, qualquer 
operador económico pode apresentar um 
pedido de participação em resposta a um 
anúncio de concurso com vista a 
estabelecer uma parceria estruturada para o 
desenvolvimento de produtos, serviços ou 
obras inovadores e para a subsequente 
compra dos produtos, serviços ou obras 
resultantes, desde que correspondam aos 
níveis de desempenho e custos previamente 
acordados. Se for caso disso, a entidade 
adjudicante deve discriminar claramente 
os direitos de propriedade intelectual que 
pretende adquirir em resultado do 
contrato, seja de forma antecipada, como 
parte integrante do aviso de concurso, da 
memória descritiva ou do convite à 
confirmação de interesse, seja numa fase 
ulterior, como parte integrante da 
negociação do contrato.

Or. en
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Alteração 116
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 29 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As autoridades adjudicantes não 
devem impedir o funcionamento do 
mercado, ao predeterminarem a solução 
inovadora que procuram, devendo estar 
antes recetivos a uma gama de diferentes 
soluções para determinado problema, de 
molde a incentivar as ideias mais 
inovadoras.

Or. en

Alteração 117
Vicky Ford

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da 
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir no final de cada 
fase pôr termo à parceria e lançar um novo 
procedimento de adjudicação para as fases 
remanescentes, desde que tenha adquirido 
os direitos de propriedade intelectual 
pertinentes.

2. A parceria deve ser estruturada em fases 
sucessivas de acordo com a sequência de 
etapas do procedimento de investigação e 
inovação, eventualmente até ao fabrico do 
produto ou à prestação dos serviços. Deve 
prever a realização de metas intermédias 
pelo parceiro e o pagamento da 
remuneração em frações adequadas. Em 
função desses objetivos, a autoridade 
adjudicante pode decidir celebrar um
contrato com base numa metodologia fase 
a fase com potencial para a intervenção 
de diferentes parceiros em diferentes 
momentos do processo, ou pode decidir 
celebrar um contrato multifaseado com o 
mesmo parceiro ou parceiros. A 
autoridade adjudicante pode igualmente
decidir no final de cada fase pôr termo à 
parceria e lançar um novo procedimento de 
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adjudicação para a fase ou as fases 
remanescentes, desde que essa autoridade 
adjudicante tenha adquirido os direitos de 
propriedade intelectual pertinentes, ou 
procedido de outra forma à remuneração 
adequada, de acordo com o acordo 
firmado com o parceiro ou parceiros.

Or. en

Alteração 118
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A adjudicação do contrato é feita em 
conformidade com as regras do 
procedimento concorrencial com 
negociação definidas no artigo 27.º.

A adjudicação do contrato é feita em 
conformidade com as regras do diálogo
concorrencial definidas no artigo 28.º.

Or. en

Justificação

A presente alteração reflete a fusão dos artigos 27.º e 28.º.

Alteração 119
András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 29 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade e que não possam ser 

Só os operadores económicos convidados 
pela autoridade adjudicante após a 
avaliação das informações solicitadas 
podem apresentar projetos de investigação 
e inovação destinados a satisfazer as 
necessidades identificadas por essa 
autoridade. Os contratos são adjudicados 
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satisfeitas pelas soluções existentes. Os 
contratos são adjudicados exclusivamente 
com base no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa em 
conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, 
alínea a).

exclusivamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa 
em conformidade com o artigo 66.º, n.º 1, 
alínea a).

Or. en

Alteração 120
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 30 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se as obras, os produtos ou os serviços 
só puderem ser fornecidos por um 
determinado operador económico por 
uma das seguintes razões:

Suprimido

(i) inexistência de concorrência por 
razões técnicas;
(ii) proteção de patentes, de direitos de 
autor ou de outros direitos de propriedade 
intelectual;
(iii) proteção de outros direitos exclusivos;
Esta exceção só se aplica quando não 
existe uma alternativa ou um substituto 
razoável e quando a inexistência de 
concorrência não resulta de uma restrição 
artificial dos parâmetros do concurso;

Or. en

Justificação

O concurso público deve ser o procedimento padrão. Caso só haja um operador económico 
livre para disponibilizar as obras, bens ou serviços, a entidade adjudicante poderá ainda 
recorrer a este procedimento, nos termos do disposto na alínea a). Por outro lado, uma tal 
disposição poderia constituir uma oportunidade para contornar um concurso público.
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Alteração 121
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 30 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Quando se trate de entregas 
complementares efetuadas pelo fornecedor 
inicial e destinadas, quer à substituição 
parcial de produtos ou instalações de uso 
corrente, quer à ampliação de produtos ou 
instalações existentes, nos casos em que a 
mudança de fornecedor obrigaria a 
autoridade adjudicante a adquirir material 
com características técnicas diferentes, 
originando incompatibilidades ou 
dificuldades técnicas desproporcionadas de 
utilização e manutenção; a duração desses 
contratos e dos contratos adicionais não 
deve, em regra, ultrapassar 3 anos;

(b) Quando se trate de entregas 
complementares efetuadas pelo fornecedor 
inicial e destinadas, quer à substituição 
parcial de produtos ou instalações de uso 
corrente, quer à ampliação de produtos ou 
instalações existentes, nos casos em que a 
mudança de fornecedor obrigaria a 
autoridade adjudicante a adquirir material 
com características técnicas diferentes, 
originando incompatibilidades ou 
dificuldades técnicas desproporcionadas de 
utilização e manutenção; a duração desses 
contratos e dos contratos adicionais não 
deve ultrapassar 3 anos em relação à data 
do contrato original;

Or. en

Justificação

A expressão "em regra" é terminologicamente muito vaga e, se deve haver flexibilidade em 
relação ao período de três anos, no mínimo, devem ser mais definidos com maior precisão 
critérios que definam quando é que se pode recorrer a essa possibilidade.

Alteração 122
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Para adjudicar contratos no âmbito de 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes devem seguir as 
regras dos concursos limitados. Todos os 
candidatos que satisfaçam os critérios de 
seleção são admitidos no sistema, sem que 

2. Para adjudicar contratos no âmbito de 
um sistema de aquisição dinâmico, as 
autoridades adjudicantes devem seguir as 
regras dos concursos públicos. Todos os 
candidatos que satisfaçam os critérios de 
seleção são admitidos no sistema, sem que 
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o número de candidatos a admitir possa ser 
limitado em conformidade com o artigo 
64.º. Todas as comunicações no contexto 
de um sistema de aquisição dinâmico são 
feitas exclusivamente por via eletrónica, 
em conformidade com o artigo 
19.º, n.os 2 a 6.

o número de candidatos a admitir possa ser 
limitado em conformidade com o artigo 
64.º. Todas as comunicações no contexto 
de um sistema de aquisição dinâmico são 
feitas exclusivamente por via eletrónica, 
em conformidade com o artigo 
19.º, n.os 2 a 6.

Or. en

Justificação

Atendendo a que o concurso limitado foi posto de parte e com o objetivo de garantir uma 
concorrência aberta e leal entre operadores económicos no acesso a um sistema de aquisição 
dinâmico, é ao concurso público que se deve recorrer para a seleção dos operadores 
económicos.

Alteração 123
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 5 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Todos os proponentes que tenham 
apresentado propostas admissíveis são 
convidados simultaneamente, por via 
eletrónica, a participar no leilão eletrónico, 
usando as ligações disponíveis a partir da 
data e hora especificadas e em 
conformidade com as instruções constantes 
do convite. O leilão eletrónico pode 
processar-se em várias fases sucessivas. 
Não deve ser dado início ao leilão 
eletrónico antes de decorridos dois dias 
úteis após a data de envio dos convites.

Todos os proponentes que tenham 
apresentado propostas admissíveis são 
convidados simultaneamente, por via 
eletrónica, a participar no leilão eletrónico, 
usando as ligações disponíveis a partir da 
data e hora especificadas e em 
conformidade com as instruções constantes 
do convite. O leilão eletrónico pode 
processar-se em várias fases sucessivas. 
Não deve ser dado início ao leilão 
eletrónico antes de decorridos cinco dias 
úteis após a data de envio dos convites.

Or. en

Justificação

Embora todos os prazos possam ser reduzidos, um período de tempo de dois dias parece 
excessivamente curto para dar aos operadores económicos uma oportunidade de reagir, em 
especial, no caso das PME, que, em regra, dispõem de um menor número de recursos 
humanos para participarem em concursos públicos.
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Alteração 124
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 34 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes estabelecem 
um prazo adequado entre a notificação e a 
efetiva recolha de informação.

As autoridades adjudicantes estabelecem 
um prazo adequado de cinco dias úteis, no 
mínimo, entre a notificação e a efetiva 
recolha de informação.

Or. en

Alteração 125
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

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

As especificações técnicas definidas no 
ponto 1 do anexo VIII devem constar da 
documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem os requisitos 
funcionais a que as obras, os serviços ou 
os fornecimentos devem obedecer.

Or. en

Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.
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Alteração 126
Werner Langen

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

Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22.

Suprimido

Or. de

Alteração 127
Jens Rohde

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

Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 22.

Características mais pormenorizadas 
acerca de determinados procedimentos de 
produção ou prestação das obras, serviços 
ou fornecimentos, ou ainda a qualquer 
outra fase do respetivo ciclo de vida, 
conforme refere o artigo 2.º, n.º 22, 
poderão ser arroladas como diretrizes, 
mas não poderão impedir qualquer 
operador económico de participar no 
processo de adjudicação.

Or. en

Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
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relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.

Alteração 128
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. As especificações técnicas também 
podem incluir, se for adequado, requisitos 
relativos a:

Or. lt

Alteração 129
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. lt

Alteração 130
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b) Características do ciclo de vida;
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Or. lt

Alteração 131
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea c) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c) Processo de produção socialmente 
sustentável;

Or. lt

Alteração 132
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d) Organização, qualificações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão;

Or. lt

Alteração 133
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. lt

Alteração 134
Zigmantas Balčytis

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.° 1-A – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f)  Regras relativas à conceção e previsão 
de custos, ensaio, inspeção e receção de 
obras, bem como a métodos ou técnicas de 
construção e todas as outras condições de 
caráter técnico que a autoridade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, 
relativamente às obras concluídas e aos 
materiais ou elementos integrantes dessas 
obras.

Or. lt

Alteração 135
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

3. Sem prejuízo das regras técnicas 
nacionais vinculativas, na medida em que 
sejam compatíveis com o direito da União, 
as especificações técnicas devem ser 
formuladas segundo uma das seguintes 
modalidades:

3. Sem prejuízo das regras técnicas 
nacionais vinculativas, na medida em que 
sejam compatíveis com o direito da União, 
as especificações técnicas devem ser 
formuladas segundo a seguinte 
modalidade:

Or. en
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Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.

Alteração 136
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Por referência a especificações técnicas 
definidas e, por ordem de preferência, a 
normas nacionais que transponham normas 
europeias, a homologações técnicas 
europeias, a especificações técnicas 
comuns, a normas internacionais, a outros 
sistemas técnicos de referência 
estabelecidos pelos organismos europeus 
de normalização ou — quando estes não 
existam — a normas nacionais, a 
homologações técnicas nacionais ou a 
especificações técnicas nacionais em 
matéria de conceção, cálculo e execução 
das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

(b) Além disso, e como meio de presunção 
de conformidade com o desempenho ou os 
requisitos funcionais em causa, poderá 
fazer-se referência a especificações 
técnicas definidas e, por ordem de 
preferência, a normas nacionais que 
transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, cálculo 
e execução das obras e de utilização dos 
fornecimentos; cada referência deve ser 
acompanhada da menção «ou equivalente»;

Or. en

Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
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de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.

Alteração 137
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.

Alteração 138
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

(d) Por referência às especificações 
técnicas a que se refere a alínea b), para 

Suprimido
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determinadas características, e por 
referência ao desempenho ou aos 
requisitos funcionais a que se refere a 
alínea a), para outras.

Or. en

Justificação

Em relação à totalidade das alterações ao art. 40.º, o objetivo é assegurar que as entidades 
adjudicantes se centrem nos requisitos funcionais a que um determinado contrato deve 
obedecer. Este propósito deverá abrir o mercado a um número de operadores económicos e 
de soluções inovadoras tão grande quanto possível. É óbvio que poderão ser aditados mais 
requisitos técnicos específicos para servir de guia e explicação das necessidades da entidade 
adjudicante. Além disso, algumas das alterações visam clarificar a proposta da Comissão 
relativamente ao facto de os requisitos técnicos não deverem ser utilizados de uma forma que 
limite a concorrência.

Alteração 139
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. As especificações técnicas não podem 
fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, a marcas 
comerciais, patentes, tipos, origens ou 
modos de produção determinados que 
tenha por efeito favorecer ou eliminar 
determinados operadores económicos ou 
determinados produtos. Tal referência será 
autorizada, a título excecional, no caso de 
não ser possível uma descrição 
suficientemente precisa e inteligível do 
objeto do contrato nos termos do n.º 3. 
Essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en
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Justificação

Para tornar o texto mais claro, não há qualquer necessidade de incluir a expressão "a menos 
que o objeto do contrato o justifique", na medida em que a disposição já alude a 
circunstâncias excecionais ("a título excecional"). Ela poderá, pois, ser suprimida, para 
deixar claro que, por princípio, as especificações técnicas não podem fazer referência a 
processos específicos, patentes, etc.

Alteração 140
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Sempre que as autoridades adjudicantes 
recorrerem à possibilidade, prevista no 
n.º 3, alínea b), de formular especificações 
técnicas, não devem excluir uma proposta 
de obras, fornecimentos ou serviços que 
esteja em conformidade com uma norma 
nacional que transponha uma norma 
europeia, uma homologação técnica 
europeia, uma especificação técnica 
comum, uma norma internacional ou um 
sistema técnico de referência estabelecido 
por um organismo de normalização 
europeu, quando essas especificações 
corresponderem aos critérios de 
desempenho ou cumprirem os requisitos 
funcionais impostos.

Or. en

Alteração 141
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória
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Texto da Comissão Alteração

Quando as autoridades adjudicantes 
impuserem características ambientais, 
sociais ou de outra natureza para uma obra, 
serviço ou fornecimento em termos de 
desempenho ou de requisitos funcionais, 
tal como previsto no artigo 40.º, n.º 3, 
alínea a), podem exigir que essas obras, 
serviços ou fornecimentos ostentem um 
rótulo específico, desde que estejam 
preenchidas todas as seguintes condições:

Quando as autoridades adjudicantes 
impuserem características ambientais a
uma obra, serviço ou fornecimento em 
termos de desempenho ou de requisitos 
funcionais, tal como previsto no artigo 
40.º, n.º 3, alínea a), podem exigir que 
essas obras, serviços ou fornecimentos 
ostentem um rótulo específico, desde que 
estejam preenchidas todas as seguintes 
condições:

Or. en

Justificação

As características ambientais podem ser integradas num contrato público, na medida em que 
podem ser diretamente articuladas com a qualidade de realização da obra, do serviço ou da 
mercadoria. As caraterísticas sociais não estão diretamente ligadas à qualidade prestada e 
os objetivos de política social devem, portanto, ser realizados através da política social.

Alteração 142
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem 
exclusivamente respeito a características 
associadas ao objeto do contrato e que são 
apropriadas para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

(a) Os requisitos relativos ao rótulo dizem 
diretamente respeito a características 
associadas ao objeto do contrato e que são 
apropriadas para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

Or. en

Alteração 143
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando um rótulo cumprir as 
condições previstas no n.º 1, alíneas b) a 
d), mas incluir também requisitos que não 
estejam ligados ao objeto do contrato, as 
autoridades adjudicantes podem definir a 
especificação técnica por referência às 
especificações pormenorizadas do rótulo 
em questão ou, se necessário, às partes do 
mesmo que estejam ligadas ao objeto do 
contrato e que sejam adequadas para 
definir as características desse objeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Se um rótulo cumprir um número de condições ou critérios maior do que o exigido, essa 
circunstância não deverá conduzir a um maior número exigências em matéria de 
documentação.

Alteração 144
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados, além dos enunciados no n.º 1, 
como documentação técnica do fabricante, 
caso o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, nem 
qualquer possibilidade de os obter dentro 
dos prazos estabelecidos.

2. As autoridades adjudicantes devem 
também aceitar outros meios de prova 
adequados e equivalentes, além dos 
enunciados no n.º 1, como documentação 
técnica do fabricante, caso o operador 
económico em causa não tenha acesso aos 
certificados ou aos relatórios de ensaio 
referidos no n.º 1, nem qualquer 
possibilidade de os obter dentro dos prazos 
estabelecidos.

Or. en
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Alteração 145
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem 
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. Na falta de tal 
indicação, as variantes não serão 
autorizadas.

1. As autoridades adjudicantes devem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes.

Or. de

Alteração 146
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem 
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes, devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. Na falta de tal 
indicação, as variantes não serão 
autorizadas.

1. As autoridades adjudicantes podem
autorizar os proponentes a apresentar 
variantes. devendo precisar no anúncio de 
concurso ou, caso seja utilizado um 
anúncio de pré-informação como meio de 
abertura de concurso, no convite à 
confirmação de interesse, se as variantes 
são ou não autorizadas. As entidades 
adjudicantes não podem rejeitar propostas 
alternativas que estejam em condições de 
provar que cumprem os requisitos 
funcionais do contrato.

Or. en
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Justificação

As variantes devem ser autorizadas e afigura-se desproporcionada a proibição de candidatos 
alternativos. A participação num processo de contratação pública é exigente em termos de 
recursos, quer para as entidades adjudicantes, quer para os operadores económicos. E os 
operadores económicos não desperdiçariam recursos humanos e financeiros num concurso, 
se não acreditassem que a sua solução pode satisfazer as cláusulas do contrato.

Alteração 147
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes que 
autorizem variantes indicam na 
documentação relativa ao concurso os 
requisitos mínimos que essas variantes 
devem respeitar, bem como quaisquer 
requisitos específicos para a sua 
apresentação. Devem, além disso, garantir 
que os critérios de adjudicação 
selecionados possam ser corretamente 
aplicados às variantes que respeitem os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

2. As autoridades adjudicantes indicam na 
documentação relativa ao concurso os 
requisitos mínimos que essas variantes 
devem respeitar, bem como quaisquer 
requisitos específicos para a sua 
apresentação. Devem, além disso, garantir 
que os critérios de adjudicação 
selecionados possam ser corretamente 
aplicados às variantes que respeitem os 
requisitos mínimos, bem como às 
propostas conformes que não sejam 
variantes.

Or. de

Alteração 148
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 43 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Nos procedimentos de adjudicação de 
contratos públicos de fornecimentos ou de 
serviços, as autoridades adjudicantes que 
tenham autorizado variantes não devem 

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

facto de esta poder conduzir, caso seja 
escolhida, a um contrato de serviços em 
vez de um contrato público de 
fornecimento, ou a um contrato de 
fornecimento em vez de um contrato 
público de serviços.

Or. de

Alteração 149
Eija-Riitta Korhola

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

Texto da Comissão Alteração

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

A fim de aumentar a concorrência e 
ajudar as PME a participarem em 
concursos públicos, os contratos públicos 
podem ser subdivididos em lotes 
homogéneos ou heterogéneos, exceto na 
contratação em que a autoridade 
adjudicante não considerar apropriado 
dividi-los em lotes.

Or. en

Justificação

É importante encorajar a entidade adjudicante a subdividir o contrato em lotes, a fim de 
tornar mais fácil a participação das PME em concursos de adjudicação de contratos 
públicos. Contudo, não se deve introduzir a obrigação da divisão em lotes, porque, nesse 
caso, a entidade adjudicante poderia ter de dividir em lotes um acordo em que não o deveria 
fazer. É esse frequentemente o caso, por exemplo, dos contratos nas áreas da construção e 
das TI. A dimensão e o valor dos lotes seria também difícil de definir na prática.

Alteração 150
Kent Johansson
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Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 151
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 44 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. As autoridades adjudicantes podem 
exigir que todos os empreiteiros 
coordenem as suas atividades sob a 
direção do operador económico ao qual 
tenha sido adjudicado um lote que 
implique a coordenação de todo o projeto 
ou das suas partes pertinentes.

Suprimido

Or. en

Justificação

As entidades adjudicantes não devem dispor da prerrogativa de poder tutelar a gestão e a 
estrutura acionista das empresas privadas. Se a divisão de um contrato não for viável, deve 
concluir-se que o contrato não se presta a ser dividido.
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Alteração 152
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades adjudicantes podem dar a 
conhecer os seus concursos programados 
através da publicação de um anúncio de 
pré-informação logo que possível após o 
início do exercício orçamental. Estes 
anúncios incluirão as menções previstas na 
secção I do anexo VI B. São publicados 
pela Comissão ou pelas autoridades 
adjudicantes no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Neste último caso, as 
autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio que refira a publicação daquele 
anúncio de pré-informação no seu perfil de 
adquirente em conformidade com o ponto 
3 do anexo IX.

1. As autoridades adjudicantes devem dar a 
conhecer os seus concursos programados 
através da publicação de um anúncio de 
pré-informação logo que possível após o 
início do exercício orçamental. Estes 
anúncios incluirão as menções previstas na 
secção I do anexo VI B. São publicados 
pela Comissão ou pelas autoridades 
adjudicantes no seu perfil de adquirente em 
conformidade com o ponto 2, alínea b), do 
anexo IX. Neste último caso, as 
autoridades adjudicantes enviam um 
anúncio que refira a publicação daquele 
anúncio de pré-informação no seu perfil de 
adquirente em conformidade com o ponto 
3 do anexo IX.

Or. es

Alteração 153
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
subcentrais podem utilizar um anúncio de 
pré-informação como anúncio de concurso 
nos termos do artigo 24.º, n.º 2, desde que 
o anúncio preencha todas as seguintes 
condições:

No diálogo concorrencial, as autoridades 
adjudicantes subcentrais podem utilizar um 
anúncio de pré-informação como anúncio 
de concurso nos termos do artigo 24.º, 
n.º 2, desde que o anúncio preencha todas 
as seguintes condições:

Or. en
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Justificação

A presente alteração visa ser congruente com a supressão dos artigos 26.º e 27.º.

Alteração 154
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Mencionar que o contrato será 
adjudicado mediante concurso limitado ou 
procedimento concorrencial com 
negociação, sem publicação posterior de 
um convite à apresentação de propostas, e 
convidar os operadores económicos a 
manifestarem o seu interesse por escrito;

(b) Mencionar que o contrato será 
adjudicado mediante diálogo
concorrencial, sem publicação posterior de 
um convite à apresentação de propostas, e 
convidar os operadores económicos a 
manifestarem o seu interesse por escrito;

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ser congruente com a supressão dos artigos 26.º e 27.º.

Alteração 155
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 47 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

Todas as autoridades adjudicantes podem
utilizar um anúncio de concurso como 
meio de abertura de concurso para todos os 
procedimentos. Estes anúncios incluem as 
menções previstas no anexo VI C e são 
publicados em conformidade com o artigo 
49.º.

Todas as autoridades adjudicantes devem
utilizar um anúncio de concurso como 
meio de abertura de concurso para todos os 
procedimentos. Estes anúncios incluem as 
menções previstas no anexo VI C e são 
publicados em conformidade com o artigo 
49.º.

Or. es
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Alteração 156
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 52 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, nos
procedimentos de diálogo concorrencial,
nas parcerias para a inovação e nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, as autoridades adjudicantes 
convidam simultaneamente e por escrito os 
candidatos selecionados a apresentar 
propostas ou, no caso do diálogo 
concorrencial, a participar no diálogo.

Nos procedimentos de diálogo 
concorrencial e nas parcerias para a 
inovação, as autoridades adjudicantes 
convidam simultaneamente e por escrito os 
candidatos selecionados a apresentar 
propostas ou, no caso do diálogo 
concorrencial, a participar no diálogo.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ser congruente com a supressão dos artigos 26.º e 27.º.

Alteração 157
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As autoridades adjudicantes não 
adjudicam um contrato ao proponente que 
apresente a melhor proposta quando se
comprove que a proposta não cumpre, pelo 
menos por via de equivalência, as 
obrigações no domínio do direito social e 
do trabalho ou do direito ambiental
estabelecidas pela legislação da União ou
nacional e convenções coletivas aplicáveis 
no local de execução das prestações ou as 
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI.
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Or. fr

Alteração 158
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.° 3 - parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem 
prestar uma atenção particular a 
pequenas e médias empresas.

Or. fr

Alteração 159
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Participação na exploração do 
tráfico de seres humanos e do trabalho 
das crianças abrangida pela Diretiva 
2011/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas1.
_____________
1 JO L 101 de 15.4.2011, p. 1.

Or. fr

Alteração 160
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(e-A) A regulamentação não contempla o 
respeito do princípio da reciprocidade no 
comércio que permite a qualquer empresa 
europeia concorrer aos contratos públicos 
no Estado de origem do candidato ou 
concorrente;

Or. fr

Alteração 161
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Uma autoridade adjudicante pode excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Uma autoridade adjudicante deve excluir 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das seguintes condições:

Or. fr

Alteração 162
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União no domínio do direito 
social e do trabalho ou do direito ambiental
estabelecidas pela legislações nacionais
ou da União, e por convenções coletivas 
aplicáveis no local da execução das obras 
ou da prestação dos serviços ou pelas 
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direito internacional pode ser garantido por 
via de equivalência;

disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI. O cumprimento da 
legislação da União ou das disposições do 
direito internacional pode ser garantido por 
via de equivalência;

Or. fr

Alteração 163
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 164
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) se o operador económico for 
oriundo de um país terceiro que 
demonstre incapacidade para abrir os 
seus próprios mercados de contratos 
públicos às empresas da UE;
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Or. en

Alteração 165
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Se a autoridade adjudicante puder 
demonstrar, por qualquer meio, que o 
operador económico cometeu uma falta 
grave em matéria profissional;

(c) Se a autoridade adjudicante puder 
apresentar provas que demonstrem que o 
operador económico cometeu uma falta 
grave em matéria profissional;

Or. en

Alteração 166
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Uma autoridade adjudicante exclui 
qualquer operador económico da 
participação num procedimento de 
contratação pública, caso se verifique 
alguma das condições previstas nos n.ºs 1, 
2 ou 3 do presente artigo relativamente 
aos subcontratantes propostos pelo 
operador económico em conformidade 
com o artigo 71.º.

Or. fr

Alteração 167
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

(c-A) Cumprimento das regras e normas 
nos domínios da saúde e segurança, do 
direito social e do trabalho definido pela 
legislação nacional e da União e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde a obra é executada, ou o serviço ou 
o fornecimento são prestados;

Or. fr

Alteração 168
Pilar del Castillo Vera

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e ser 
rigorosamente proporcionais, tendo em 
conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar
diretamente relacionados com o objeto do 
contrato e ser rigorosamente proporcionais, 
tendo em conta a necessidade de garantir 
uma concorrência real.

Or. es

Alteração 169
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e ser 
rigorosamente proporcionais, tendo em 
conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

As autoridades adjudicantes limitam as 
condições de participação num concurso às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para cumprir o contrato a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar
diretamente relacionados com o objeto do 
contrato e ser rigorosamente proporcionais, 
tendo em conta a necessidade de garantir 
uma concorrência real.

Or. en

Alteração 170
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade responsável pela emissão 
do passaporte obtém a informação 
pertinente diretamente das autoridades 
competentes, salvo nos casos em que isso 
seja proibido pela legislação nacional de 
proteção dos dados pessoais.

3. A autoridade responsável pela emissão 
do passaporte obtém a informação 
pertinente diretamente das autoridades 
competentes, salvo nos casos em que isso 
seja proibido pela legislação nacional de 
proteção dos dados pessoais e sempre que 
a informação só seja suscetível de ser 
obtida junto do próprio operador 
económico. Nesses casos, o operador 
económico deve entregar a informação 
em causa às autoridades, a fim de obter 
um Passaporte Europeu para os 
Contratos Públicos.

Or. en

Alteração 171
Jens Rohde
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Proposta de diretiva
Artigo 59 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de seis meses.

4. O Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos é reconhecido por todas as 
autoridades adjudicantes como prova de 
cumprimento das condições de 
participação abrangidas pelo documento e 
não deve ser posto em causa sem 
justificação. Tal justificação pode estar 
relacionada com o facto de o passaporte ter 
sido emitido há mais de doze meses.

Or. en

Justificação

O Passaporte para os Contratos Públicos pode ser um instrumento importante para reduzir 
as despesas administrativas, mas o período de validade deve ser prolongado, pois um período 
de seis meses parece exageradamente curto; por outro lado, a renovação do passaporte duas 
vezes por ano seria excessivamente dispendiosa para os operadores económicos, sobretudo 
para as PME.

Alteração 172
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 61 – título

Texto da Comissão Alteração

Normas de garantia de qualidade e normas 
de gestão ambiental

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

Or. fr

Alteração 173
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 61 – n.º 2-A (novo)
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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 nos 
domínios da saúde e segurança, do direito 
social e do trabalho definido pela 
legislação da União e nacional e pelas 
convenções coletivas aplicáveis no local 
de execução das prestações.

Or. fr

Alteração 174
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 61 – 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 88.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade e ambientais referidas 
nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo.

3. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos do respeito das 
normas de qualidade, ambientais e sociais
referidas nos n.ºs 1 e 2 do presente artigo.

Or. fr

Alteração 175
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 62 – n.º 1 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

No que respeita aos critérios relativos à 
situação económica e financeira referidos 
no artigo 56.º, n.º 3, e aos critérios relativos 
à capacidade técnica e profissional 
referidos no artigo 56.º, n.º 4, um operador 
económico pode, se necessário e para um 
contrato determinado, recorrer às 
capacidades de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo que tenha com elas. Deve nesse 
caso provar à autoridade adjudicante que 
irá dispor efetivamente dos recursos 
necessários, por exemplo através da 
apresentação de um compromisso dessas 
entidades nesse sentido. No que se refere à 
capacidade económica e financeira, as 
autoridades adjudicantes podem exigir 
que o operador económico e as referidas 
entidades partilhem a responsabilidade 
conjunta pela execução do contrato.

No que respeita aos critérios relativos à 
situação económica e financeira referidos 
no artigo 56.º, n.º 3, e aos critérios relativos 
à capacidade técnica e profissional 
referidos no artigo 56.º, n.º 4, um operador 
económico pode, se necessário e para um 
contrato determinado, recorrer às 
capacidades de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo que tenha com elas. Deve nesse 
caso provar à autoridade adjudicante que 
irá dispor efetivamente dos recursos 
necessários, por exemplo através da 
apresentação de um compromisso dessas 
entidades nesse sentido.

Or. de

Alteração 176
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos de empreitada de 
obras, dos contratos de serviços e de 
operações de montagem e instalação no 
quadro de um contrato de fornecimento, 
as autoridades adjudicantes podem exigir 
que determinadas tarefas críticas sejam 
executadas pelo próprio proponente ou, se 
a proposta for apresentada por um 
agrupamento de operadores económicos 
na aceção do artigo 6.º, por um 
participante no agrupamento.

Suprimido
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Or. en

Alteração 177
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 62 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No caso dos contratos de empreitada de 
obras, dos contratos de serviços e de 
operações de montagem e instalação no 
quadro de um contrato de fornecimento, 
as autoridades adjudicantes podem exigir 
que determinadas tarefas críticas sejam 
executadas pelo próprio proponente ou, se 
a proposta for apresentada por um 
agrupamento de operadores económicos 
na aceção do artigo 6.º, por um 
participante no agrupamento.

Suprimido

Or. de

Alteração 178
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 63

Texto da Comissão Alteração

Listas oficiais de operadores económicos 
aprovados e certificação por organismos 

de direito público ou privado

1. Os Estados-Membros podem instituir 
ou manter listas oficiais de empreiteiros, 
fornecedores ou prestadores de serviços 
aprovados ou prever uma certificação por 
organismos de certificação públicos ou 
privados que cumpram as normas de 
certificação europeia na aceção do anexo 
VIII.

Suprimido
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Os Estados-Membros comunicam à 
Comissão e aos restantes 
Estados-Membros o endereço do 
organismo de certificação ou do 
organismo responsável pelas listas 
oficiais, para o qual devem ser enviados 
os pedidos.
2. Os Estados-Membros devem adaptar as 
condições de inscrição nas listas referidas 
no n.º 1, assim como as condições para a 
emissão de certificados pelos organismos 
de certificação, às disposições da presente 
subsecção.
Devem igualmente adaptar essas 
condições ao artigo 62.º para os pedidos 
de inscrição apresentados por operadores 
económicos integrados num agrupamento 
e que façam valer meios postos à sua 
disposição pelas outras empresas do 
agrupamento. Nestes casos, tais 
operadores devem provar à autoridade 
que estabelece a lista oficial que irão 
dispor desses meios durante todo o 
período de validade do certificado que 
atesta a sua inscrição na lista oficial e que 
essas empresas continuarão a preencher, 
durante o mesmo período, os requisitos 
qualitativos de seleção previstos na lista 
oficial ou certificado que os operadores 
utilizaram para a respetiva inscrição.
3. Os operadores económicos inscritos nas 
listas oficiais ou que disponham de um 
certificado podem apresentar à autoridade 
adjudicante, para cada contrato, um 
certificado de inscrição passado pela 
autoridade competente ou o certificado 
emitido pelo organismo competente de 
certificação. Estes certificados devem 
indicar as referências que permitiram a 
inscrição dos operadores económicos na 
lista ou a obtenção da certificação, assim 
como a classificação que lhes é atribuída 
na lista.
4. A inscrição em listas oficiais 
comprovada pelas entidades competentes 
ou um certificado emitido por um 
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organismo de certificação constituem 
uma presunção de aptidão para requisitos 
qualitativos de seleção previstos na lista 
oficial ou certificado.
5. As informações que possam ser obtidas 
a partir da inscrição na lista oficial ou da 
certificação não podem ser contestadas 
sem justificação. No que diz respeito ao 
pagamento das contribuições para a 
segurança social e ao pagamento de 
impostos, pode ser exigido um certificado 
suplementar a qualquer operador 
económico inscrito para cada contrato 
adjudicado.
As autoridades adjudicantes de outros 
Estados-Membros só devem aplicar o n.º 3 
e o primeiro parágrafo do presente 
número em favor dos operadores 
económicos estabelecidos no Estado-
-Membro que elaborou a lista oficial.
6. Os requisitos qualitativos de seleção 
previstos na lista oficial ou certificado 
devem respeitar os artigos 59.º, 60.º e, se 
for o caso, o artigo 61.º. Para a inscrição 
de operadores económicos de outros 
Estados Membros numa lista oficial ou 
para a sua certificação, não pode ser 
exigida nenhuma prova ou declaração 
para além das exigidas aos operadores 
económicos nacionais.
Os operadores económicos podem 
solicitar a qualquer momento a sua 
inscrição numa lista oficial ou a emissão 
de um certificado. Devem ser informados, 
num prazo razoavelmente curto, da 
decisão da autoridade que elabora a lista 
ou do organismo de certificação 
competente.
7. Essa inscrição ou certificação não pode 
ser imposta aos operadores dos outros 
Estados-Membros com vista à sua 
participação num concurso público. As 
autoridades adjudicantes devem 
reconhecer os certificados equivalentes de 
organismos estabelecidos noutros 
Estados-Membros. Devem igualmente 
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aceitar outros meios de prova 
equivalentes.
8. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com os 
documentos comprovativos de que os 
operadores económicos respeitam os 
requisitos exigidos para a inscrição na 
lista de operadores económicos aprovados 
ou de que os operadores económicos de 
outros Estados-Membros dispõem de 
certificação equivalente.

Or. en

Justificação

Trata-se de um obstáculo desproporcionado e desnecessário, porque, antes de mais, um 
operador económico tem de se encontrar legalmente registado num Estado-Membro, de 
acordo com os requisitos aplicáveis ao setor/profissão em causa. E depois, com a introdução 
do Passaporte Europeu para os Contratos Públicos, deixa de ser necessária a implementação 
de listas adicionais elaboradas em diferentes Estados-Membros, pelo que o presente artigo se 
arriscaria a reduzir a concorrência e criar novas barreiras no mercado interno.

Alteração 179
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, nos 
procedimentos de concurso com 
negociação, no diálogo concorrencial e nas 
parcerias para a inovação, as autoridades 
adjudicantes podem restringir o número de 
candidatos que satisfazem os critérios de 
seleção que irão convidar a concorrer ou a 
iniciar um diálogo, desde que exista um 
número suficiente de candidatos 
qualificados.

No diálogo concorrencial e nas parcerias 
para a inovação, as autoridades 
adjudicantes podem restringir o número de 
candidatos que satisfazem os critérios de 
seleção que irão convidar a concorrer ou a 
iniciar um diálogo, desde que exista um 
número suficiente de candidatos 
qualificados.
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Or. en

Justificação

A presente alteração visa ser congruente com a fusão dos procedimentos de concurso com 
negociação e do diálogo concorrencial.

Alteração 180
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 64 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Nos concursos limitados, o número 
mínimo de candidatos não pode ser inferior 
a cinco. Nos procedimentos de concurso 
com negociação, no procedimento de 
diálogo concorrencial e nas parcerias para 
a inovação, o número mínimo não pode ser 
inferior a três. Em qualquer caso, o número 
de candidatos convidados deve ser 
suficiente para garantir uma concorrência 
real.

Nos procedimentos de diálogo 
concorrencial, o número mínimo de 
candidatos não pode ser inferior a seis e,
nas parcerias para a inovação, o número 
mínimo não pode ser inferior a três. Em 
qualquer caso, o número de candidatos 
convidados deve ser suficiente para 
garantir uma concorrência real. Em 
qualquer caso, o número de candidatos 
convidados deve ser suficiente para 
garantir uma concorrência real.

Or. en

Justificação

A presente alteração visa ser congruente com a fusão dos procedimentos de concurso com 
negociação e do diálogo concorrencial. Além disso, o número mínimo de candidatos no 
quadro do diálogo concorrencial deve ser superior a 3, visto que o objetivo do processo é o 
de fomentar a flexibilidade, e não o de limitar a concorrência. No caso das parcerias para a 
inovação, 3 candidatos parece ser um número mais razoável, uma vez que, no contexto da 
complexa contratação nos domínios da pesquisa e da inovação, o mercado será mais 
diminuto.

Alteração 181
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A proposta economicamente mais 
vantajosa;

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Alteração 182
Henri Weber

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. fr

Alteração 183
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (b) o preço mais baixo em termos de ciclo 
de vida.

Or. en

Alteração 184
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(b) O preço mais baixo. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en

Justificação

O termo "preço", utilizado no artigo 53.º da atual diretiva, deve ser preferido ao termo 
"custo". Isso reforçará a clareza jurídica das duas opções, ou "a proposta economicamente 
mais vantajosa", ou "o preço mais baixo". Deste modo, pode aplicar-se o primeiro critério, 
sempre que o objeto de um contrato seja de natureza mais complexa e o preço total 
implicitamente envolva uma maior gama de custos. E o segundo critério deverá ficar como 
uma opção para a compra de bens e serviços padronizados por parte da entidade 
adjudicante.

Alteração 185
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 66.º, n.º 1, parágrafo 1, alíneas a) e b).

Alteração 186
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

O termo "preço", utilizado no artigo 53.º da atual diretiva, deve ser preferido ao termo 
"custo". Isso reforçará a clareza jurídica das duas opções, ou "a proposta economicamente 
mais vantajosa", ou "o preço mais baixo", devendo o custo do ciclo de vida fazer parte da 
formação da proposta economicamente mais vantajosa.

Alteração 187
András Gyürk

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 188
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

2. A proposta que assegurar a melhor 
relação custo/eficácia, na aceção do n.º 1, 
alínea a), deve ser identificada do ponto de 
vista da autoridade adjudicante com base 
em critérios ligados ao objeto do contrato 
público em questão. Nestes critérios devem 
ser incluídos, para além do custo do ciclo 
de vida, na aceção da do n.º 1, alínea b), 
outros critérios ligados ao objeto do 
contrato público em questão, 
nomeadamente:

Or. en

Justificação

Em consonância com a alteração ao artigo 66.º, n.º 1, parágrafo 1, alíneas a) e b).

Alteração 189
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 190
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 191
Vicky Ford, András Gyürk

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador, incluindo 
soluções inovadoras adicionais que se 
acrescentem aos requisitos mínimos 
estabelecidos no anúncio de concurso, na 
memória descritiva ou no convite à 
confirmação de interesse;

Or. en
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Alteração 192
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, 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

Alteração 193
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) Custo do ciclo de vida e qualidade, 
designadamente valor técnico, 
características estéticas e funcionais, 
acessibilidade, conceção para todos os 
utilizadores, características ambientais e 
caráter inovador;

Or. en

Justificação

O termo "preço", utilizado no artigo 53.º da atual diretiva, deve ser preferido ao termo 
"custo". Será, deste modo, estabelecida maior clareza jurídica entre as duas opções: ou "a 
proposta economicamente mais vantajosa", ou "o preço mais baixo" e o custo do ciclo de 
vida, que contribuem para a formação da oferta economicamente mais vantajosa.
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Alteração 194
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Processo de produção socialmente 
sustentável;

Or. fr

Alteração 195
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 66 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição opõe-se às prerrogativas das empresas em matéria de gestão.

Alteração 196
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE
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Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Impacto do contrato no 
desenvolvimento sustentável, em cada 
etapa do ciclo de vida. Este impacto não 
deve ser quantificado, desde que os 
critérios utilizados sejam conformes com 
o n.º 4.

Or. en

Alteração 197
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) A origem local específica das obras, 
fornecimentos ou serviços solicitados ou 
em qualquer fase do seu ciclo de vida, de 
acordo com os princípios consagrados nos 
Tratados.

Or. fr

Alteração 198
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 66 – 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, na 
aceção do n.º 1, alínea a), e do n.º 2.

3. Os Estados-Membros podem determinar 
que a adjudicação de determinados tipos de 
contratos se baseie na proposta que 
assegurar a melhor relação custo/eficácia, 
na aceção do n.º 1, alínea a), e do n.º 2.
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Or. en

Alteração 199
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
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 autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
de adjudicação nas propostas.

4. Os critérios de adjudicação não 
conferem à autoridade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Os critérios 
de adjudicação utilizados para identificar 
a proposta que assegurar a melhor 
relação custo/eficácia devem:

a) estar ligados ao objeto do contrato;
b) assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva; e 

c) ser acompanhados de requisitos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.
As autoridades adjudicantes procedem a 
uma verificação eficaz, com base na 
informação e nos documentos 
comprovativos apresentados pelos 
proponentes, do cumprimento dos critérios 
de adjudicação nas propostas.

Or. en

Alteração 200
Gaston Franco
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Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
manutenção e o fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem; e

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia, os custos de 
manutenção, a disponibilidade do recurso
e o fim de vida útil, tais como os custos de 
recolha e reciclagem; e

Or. fr

Alteração 201
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 67 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição, tais como 
custos de produção, a utilização, tais como 
o consumo de energia ou os custos de 
manutenção e o fim de vida útil, tais como 
os custos de recolha e reciclagem; e

(a) os custos internos, nomeadamente os 
custos relacionados com a aquisição, tais 
como custos de produção, a utilização, tais 
como o consumo de energia ou os custos 
de manutenção e o fim de vida útil, tais 
como os custos de recolha e reciclagem;

Or. en

Alteração 202
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 67 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar 
o seu valor monetário, que poderá incluir 

Suprimido
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o custo das emissões de gases com efeito 
de estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação 
das alterações climáticas.

Or. en

Justificação

Os custos externos são difíceis de quantificar; por outro lado, o custo do ciclo de vida não 
deve implicar novos obstáculos à livre circulação dos bens e dos serviços no mercado único.

Alteração 203
Eija-Riitta Korhola

Proposta de diretiva
Artigo 67 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Custos ambientais externos 
diretamente ligados ao ciclo de vida, desde 
que seja possível determinar e confirmar 
o seu valor monetário, que poderá incluir 
o custo das emissões de gases com efeito 
de estufa e de outras emissões poluentes, 
assim como outros custos de atenuação 
das alterações climáticas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Environmental issues are important goals, and authorities should be encouraged to take them 
into consideration. However, at the same time it must be made sure that no authority would 
use those measures in a wrong way, in order to discriminate or favour an entity. The focus of 
public procurement rules should always be closely linked to the subject matter of the contract. 
Therefore, one must not use external environmental costs as a contract award criteria. 
Instead of that, environmental issues can be used as a selection criteria. This kind of 
proposition would also make a public procurement legislation more complicated and it would 
also make it harder to SMEs to get to the public procurement market.

Alteração 204
Hermann Winkler
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Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

1. Nos casos em que as propostas relativas 
a um determinado contrato pareçam ser 
excecionalmente baixas à luz dos serviços, 
fornecimentos ou obras a executar, as 
autoridades adjudicantes, antes de 
rejeitarem essas propostas, devem exigir 
que os operadores económicos em questão 
apresentem uma explicação, por escrito, 
de cada uma das componentes das suas 
propostas.

Or. de

Alteração 205
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 206
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. de

Alteração 207
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. de

Alteração 208
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Suprimido

Or. en

Alteração 209
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 210
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) A outros aspetos que constituam 
explicação suficiente para o custo 
anormalmente baixo da proposta.

Or. en

Alteração 211
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 212
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 213
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Justificação

A título de clarificação, os proponentes que beneficiem de auxílio estatal devem ser a exceção 
e unicamente em conformidade com o artigo 107.º do Tratado.
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Alteração 214
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros, em 
conformidade com o artigo 88.º, as 
informações relacionadas com as provas e 
os documentos apresentados em ligação 
com os elementos enunciados no n.º 3.

Suprimido

Or. de

Alteração 215
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 70 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos. 
Essas condições podem visar 
nomeadamente considerações de natureza 
social e ambiental.
 Podem ainda incluir um requisito no 
sentido de que os operadores económicos 
prevejam compensações para os riscos de 
aumento resultantes da flutuação dos 
preços (cobertura dos riscos) e que possam 
afetar significativamente a execução dos 
contratos.

As autoridades adjudicantes podem fixar 
condições especiais de execução dos 
contratos desde que as mesmas sejam 
indicadas no anúncio de concurso ou no 
caderno de encargos e tenham uma 
relação direta com as obras, bens ou 
serviços que são objeto do contrato. Essas 
condições podem visar nomeadamente 
considerações de natureza social e 
ambiental. Podem ainda incluir um 
requisito no sentido de que os operadores 
económicos prevejam compensações para 
os riscos de aumento resultantes da 
flutuação dos preços (cobertura dos riscos) 
e que possam afetar significativamente a 
execução dos contratos.

Or. en
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Justificação

A título de clarificação, apenas são aceites condições especiais se tiverem uma relação direta 
com as obras, bens ou serviços que são objeto do contrato.

Alteração 216
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido
Subcontratação
1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade 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.
2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. 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.
3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

Or. en

Justificação

O proponente ao qual é adjudicado o contrato é responsável pelo mesmo; cabe a este 
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operador económico organizar a forma de cumprimento do contrato.

Alteração 217
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido
Subcontratação

1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade 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.
2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. 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.
3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

Or. de

Alteração 218
Eija-Riitta Korhola
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Proposta de diretiva
Artigo 71

Texto da Comissão Alteração

Artigo 71.º Suprimido
Subcontratação
1. Na documentação relativa ao concurso, 
a autoridade 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.
2. Os Estados-Membros podem estipular 
que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o 
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. 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.
3. Os n.ºs 1 e 2 não interferem na questão 
da responsabilidade do operador 
económico principal.

Or. en

Justificação

As the main contractor is always liable for fulfilling all its obligations towards the 
contracting unit, the contracting unit has no reason to ask the tenderer to indicate the share 
of the contract it may intend to subcontract. The proposition as such is impossible to apply in 
practice. The contracting unit is not able to define the price of the relevant services, supplies 
or works of the subcontractor, as it is a business secret of the main contractor. This kind of 
proposition makes it hard to use subcontracting and as the subcontractor is usually SME, this 
proposition makes it more difficult to SMEs to get to the public procurement.
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Alteração 219
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Na documentação relativa ao concurso,
a autoridade 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 comunicar à autoridade 
adjudicante, na sua proposta, qual a parte 
do contrato que tenciona subcontratar a 
terceiros, bem como quais os 
subcontratantes propostos.

Or. fr

Alteração 220
Henri Weber

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar qualquer parte das 
prestações relativas a obras, serviços ou 
fornecimentos a três níveis sucessivos de 
subcontratação.

Or. fr

Alteração 221
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os Estados-Membros podem estipular 2. Os Estados-Membros podem estipular 
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que, a pedido do subcontratante e caso a 
natureza do contrato o permita, a 
autoridade adjudicante transfira os 
pagamentos devidos diretamente para o
subcontratante pelos serviços, 
fornecimentos ou obras executados por 
conta do adjudicatário. 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.

que os pagamentos ao subcontratante pelos 
serviços, fornecimentos ou obras 
executados sejam imediatamente 
efetuados se:

(a) o adjudicatário tiver fornecido a 
totalidade ou parte dos serviços, 
fornecimentos ou obras à autoridade 
adjudicante;
(b) a autoridade adjudicante tiver aceite 
os serviços, fornecimentos ou obras como 
completamente executados; ou
(c) o subcontratante tiver dado ao 
adjudicatário, sem êxito, um prazo 
razoável para a prestação de informações 
sobre as circunstâncias a que se referem 
as alíneas a) e b). 

Or. de

Alteração 222
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 72 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A modificação altera o equilíbrio 
económico do contrato a favor do 
adjudicatário;

Suprimido

Or. en
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Alteração 223
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 73 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) O Tribunal de Justiça da União 
Europeia considera, no quadro de um 
procedimento nos termos do artigo 258.º 
do Tratado, que um Estado-Membro não 
cumpriu as suas obrigações decorrentes 
dos Tratados devido ao facto de a 
autoridade adjudicante pertencente a esse 
Estado-Membro ter adjudicado o contrato 
em causa sem cumprir as obrigações que 
lhe incumbem ao abrigo dos Tratados e 
da presente Diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 224
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 74

Texto da Comissão Alteração

Artigo 74.º Suprimido
Adjudicação de contratos para serviços 

sociais e outros serviços específicos
Os contratos para serviços sociais e outros 
serviços específicos enumerados no 
anexo XVI são adjudicados em 
conformidade com o presente capítulo 
quando o valor dos contratos for igual ou 
superior ao limiar indicado no artigo 4.º, 
alínea d).

Or. de
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Justificação

Convém manter a atual divisão dos serviços em categorias A e B, com tudo o que isso 
implica.

Alteração 225
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 75

Texto da Comissão Alteração

Artigo 75.º Suprimido
Publicação dos anúncios

1. As autoridades adjudicantes que 
pretendam celebrar um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer a sua intenção através de 
um anúncio de concurso.
2. As autoridades adjudicantes que 
tenham adjudicado um contrato público 
para os serviços referidos no artigo 74.º 
dão a conhecer os resultados do 
procedimento de adjudicação por meio de 
um anúncio de adjudicação de contrato.
3. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 
incluem as menções previstas no anexo 
VI, partes H e I, em conformidade com os 
formulários-tipo.
A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 
em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.
4. Os anúncios referidos nos n.ºs 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. de

Justificação

Convém manter a situação jurídica atual no que se refere à divisão dos serviços em 
categorias A e B.  O artigo 75.º deve, portanto, ser suprimido.
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Alteração 226
Satu Hassi
em nome do Grupo Verts/ALE

Proposta de diretiva
Artigo 76-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 76.º-A
Contratos públicos ecológicos

1. Para fomentar a aquisição de produtos 
de equipamento de escritório com a 
melhor eficiência energética, a Comissão 
e outras instituições comunitárias, bem 
como outras entidades públicas a nível 
nacional, incentivarão, sem prejuízo do 
direito comunitário e nacional e de 
critérios económicos, aplicar requisitos de 
eficiência energética que não sejam 
menos exigentes do que as Especificações 
Comuns Energy Star, definidos no 
Regulamento (CE) n.º 106/2008 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de janeiro de 2008, ao procederem à 
aquisição de  produtos de equipamento de 
escritório.
2. As autoridades adjudicantes que 
celebrarem contratos públicos cobertos 
pela presente diretiva apenas devem 
adquirir produtos classificados no nível 
mais elevado de desempenho ao abrigo 
das medidas de execução da diretiva 
relativa à rotulagem da energia (Diretiva 
2010/30/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de maio de 2010).
3. Se as autoridades adjudicantes 
escolherem produtos cujo nível de
desempenho seja inferior ao especificado 
no presente artigo, alíneas a) e b), a sua 
decisão deve ser justificada 
separadamente, tendo em conta o custo do 
ciclo de vida do contrato.
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4. Sempre que os organismos públicos 
adquirirem produtos, sistemas, serviços e 
edifícios, os Estados-Membros devem 
velar por que esses produtos, sistemas, 
serviços e edifícios tenham um nível 
elevado de eficiência energética, 
baseando-se numa análise que incida em 
todo o ciclo de vida, tal como referido no 
artigo 67.º. Sem prejuízo do disposto no 
artigo 5.º da Diretiva relativa à eficiência 
energética, aquando da aquisição ou 
arrendamento de um conjunto ou grupo 
de produtos, sistemas, serviços ou 
edifícios, 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.

Or. en

Justificação

Os contratos públicos cobertos pela presente diretiva devem, obviamente, ser conformes com 
os objetivos climáticos e de eficiência energética da UE, bem como com a legislação da UE 
em matéria de rotulagem da energia e Energy Star. No que se refere à eficiência energética, 
sugere-se a adoção de uma base jurídica independente na presente diretiva, pois tal permitirá 
uma abordagem mais simples e mais rigorosa de que uma mera referência à diretiva, em fase 
de negociação, pelo PE (Comissão ITRE).

Alteração 227
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 81

Texto da Comissão Alteração

O júri é composto exclusivamente por 
pessoas singulares independentes dos 
participantes no concurso. Sempre que seja 
exigida uma qualificação profissional 
específica aos participantes no concurso, 
pelo menos um terço dos membros do júri 
deve possuir essa qualificação ou uma 
qualificação equivalente.

O júri é composto exclusivamente por 
pessoas singulares independentes dos 
participantes no concurso. Sempre que seja 
exigida uma qualificação profissional 
específica aos participantes no concurso, 
pelo menos um terço dos membros do júri 
deve possuir essa qualificação ou uma 
qualificação equivalente. Na composição 
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do júri deve velar-se por garantir a
igualdade de género.

Or. en

Alteração 228
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 83

Texto da Comissão Alteração

Em conformidade com a 
Diretiva 89/665/CEE do Conselho, os 
Estados-Membros asseguram a correta 
aplicação da presente Diretiva por meio de 
mecanismos eficazes, disponíveis e 
transparentes que complementem o 
sistema em vigor para a revisão das
decisões tomadas pelas autoridades 
adjudicantes.

Em conformidade com a 
Diretiva 89/665/CEE do Conselho, os 
Estados-Membros asseguram a correta 
aplicação da presente Diretiva em 
conformidade com o sistema em vigor 
para a revisão das decisões tomadas pelas 
autoridades adjudicantes.

Or. de

Alteração 229
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Alteração 230
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 84
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Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Alteração 231
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 84 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros nomeiam 
organismos independentes responsáveis
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 232
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 84-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 84.º-A
A Comissão apresenta, até ao fim de 2013, 
um relatório sobre os diferentes 
procedimentos de adjudicação de 
contratos com um valor inferior aos 
limites estabelecidos no artigo 12.º, em 
particular no que se refere aos serviços 
considerados até agora não prioritários.

Or. de
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Alteração 233
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 85

Texto da Comissão Alteração

Artigo suprimido

Or. de

Alteração 234
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 85 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato.

As autoridades adjudicantes devem 
documentar o desenrolar de todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos, 
quer sejam ou não conduzidos por via 
eletrónica. Para o efeito, devem 
documentar todas as fases do processo de 
contratação, incluindo todas as 
comunicações com os operadores 
económicos e deliberações internas, a 
preparação das propostas, o diálogo ou 
negociação, se for caso disso, a seleção e a 
adjudicação do contrato. O relatório deve 
ser publicado.

Or. en

Alteração 235
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 87 – n.º 2
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Texto da Comissão Alteração

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

2. Com vista a melhorar o acesso dos 
operadores económicos, em especial das 
PME e da sociedade civil, aos contratos 
públicos e a facilitar a correta compreensão 
das disposições da presente Diretiva, os 
Estados-Membros devem assegurar a 
possibilidade de obter assistência 
adequada, nomeadamente por via 
eletrónica ou através do recurso às redes 
existentes dedicadas à prestação de 
assistência às empresas. Esta assistência 
compreende, nomeadamente, propostas 
conjuntas provenientes de diferentes 
operadores.

Or. en

Alteração 236
Kent Johansson

Proposta de diretiva
Artigo 91 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Consultivo para os Contratos de Direito 
Público, instituído pela Decisão 
71/306/CEE do Conselho. Esse comité é 
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011.

1. A Comissão é assistida pelo Comité 
Consultivo para os Contratos de Direito 
Público, instituído pela Decisão 
71/306/CEE do Conselho. Esse comité é 
um comité na aceção do Regulamento 
(UE) n.º 182/2011. Na composição do 
Comité deve velar-se por promover a 
igualdade de género.

Or. en

Alteração 237
Werner Langen

Proposta de diretiva
Artigo 94 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 4.º e apresenta 
um relatório sobre essa análise ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 30 
de junho de 2017.

A Comissão analisa os efeitos económicos 
no mercado interno da aplicação dos 
limiares definidos no artigo 4.º e apresenta 
um relatório sobre essa análise ao 
Parlamento Europeu e ao Conselho até 30 
de junho de 2015.

Or. de

Alteração 238
Werner Langen

Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) No caso de contratos públicos 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 que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, a terminologia, os 
símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a 
embalagem, a marcação e rotulagem, as 
instruções de utilização, os procedimentos 
e métodos de produção em qualquer fase 
do ciclo de vida do produto ou serviço e os 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

(b) No caso de contratos públicos 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 que preveja todas as utilizações 
(incluindo a acessibilidade por parte das 
pessoas com deficiência) e a avaliação da 
conformidade, o desempenho, a utilização 
do produto, a segurança ou as dimensões, 
incluindo as prescrições aplicáveis ao 
produto no que se refere ao nome sob o 
qual é vendido, a terminologia, os 
símbolos, os ensaios e métodos de ensaio, a 
embalagem, a marcação e rotulagem, as 
instruções de utilização e os procedimentos 
de avaliação da conformidade;

Or. de
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Alteração 239
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Identificação do operador económico; (a) Identificação do operador económico;
número de registo, nome, endereço e 
banco da empresa; 

Or. en

Justificação

Uma maior uniformização da informação que o operador deve indicar na documentação 
relativa ao concurso contribuirá para reduzir o custo global das transações, mas não terá 
qualquer influência na concorrência, pois essa informação apenas é importante para 
determinar a fiabilidade do proponente e não para selecionar os proponentes.

Alteração 240
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(a-A) Descrição da empresa: ano de 
criação, estatuto jurídico, proprietário(s), 
composição do Conselho de 
Administração, código da atividade 
industrial, breve descrição dos principais 
serviços e/ou produtos da empresa;

Or. en

Justificação

Uma maior uniformização da informação que o operador deve indicar na documentação 
relativa ao concurso contribuirá para reduzir o custo global das transações, mas não terá 
qualquer influência na concorrência, pois essa informação apenas é importante para 
determinar a fiabilidade do proponente e não para selecionar os proponentes.
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Alteração 241
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Certificação de que o operador 
económico cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
de cotizações para a segurança social de 
acordo com as disposições legislativas de 
cada Estado-Membro, etc.;

Or. en

Justificação

Uma maior uniformização da informação que o operador deve indicar na documentação 
relativa ao concurso contribuirá para reduzir o custo global das transações, mas não terá 
qualquer influência na concorrência, pois essa informação apenas é importante para 
determinar a fiabilidade do proponente e não para selecionar os proponentes.

Alteração 242
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-A) Principais indicadores económicos 
do operador económico relativamente aos 
três últimos exercícios: volume de 
negócios bruto, resultados antes de 
impostos e encargos financeiros e rácio de 
solvabilidade. As empresas em fase de 
arranque devem cumprir este requisito 
sempre que as informações incluídas no 
seu Passaporte para os Contratos 
Públicos abranjam o período desde a 
criação da empresa até à data da emissão 
do passaporte;

Or. en
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Justificação

Uma maior uniformização da informação que o operador deve indicar na documentação 
relativa ao concurso contribuirá para reduzir o custo global das transações, mas não terá 
qualquer influência na concorrência, pois essa informação apenas é importante para 
determinar a fiabilidade do proponente e não para selecionar os proponentes.

Alteração 243
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(d-B) Principais indicadores económicos 
do operador económico: número de 
empregados, em média, durante os 
últimos três anos e número de 
empregados no final do ano anterior. As 
empresas em fase de arranque devem 
cumprir este requisito sempre que as 
informações incluídas no seu Passaporte 
para os Contratos Públicos abranjam o 
período desde a criação da empresa até à 
data da emissão do passaporte;

Or. en

Justificação

Uma maior uniformização da informação que o operador deve indicar na documentação 
relativa ao concurso contribuirá para reduzir o custo global das transações, mas não terá 
qualquer influência na concorrência, pois essa informação apenas é importante para 
determinar a fiabilidade do proponente e não para selecionar os proponentes.

Alteração 244
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XIII – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) Indicação do prazo de validade do (f) Indicação do prazo de validade do 
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passaporte, que não deverá ser inferior a 
seis meses.

passaporte, que não deverá ser inferior a 
doze meses.

Or. en

Justificação

O Passaporte para os Contratos Públicos pode ser um instrumento importante para reduzir 
as despesas administrativas, mas o período de validade deve ser prolongado, pois um período 
de seis meses parece exageradamente curto; por outro lado, a renovação do passaporte duas 
vezes por ano seria excessivamente dispendioso para os operadores económicos, sobretudo 
para as PME.

Alteração 245
Jens Rohde

Proposta de diretiva
Anexo XVI – linha 2 – coluna 1

Texto da Comissão Alteração

79611000-0 e de 85000000-9 a 85323000-
9 (exceto 85321000-5 e 85322000-2)

79611000-0 e de 85000000-9 a 85323000-
9 (exceto 85321000-5, 85322000-2 e 
85143000-3)

Or. en

Alteração 246
Catherine Trautmann

Proposta de diretiva
Anexo XVI – linhas 8-A e 8-B (novas)

Texto da Comissão

Alteração

De 74110000-3 a 74114000-1 Serviços jurídicos

Outros serviços
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Or. en


