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Alteração 57
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 
114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 14.º, 45, n.º 2,
n.º 2, 53.º, n.º 1, 62.º e 114.º, bem como o
Protocolo 26,

Or. en

Justificação

A diretiva precisa de uma clara dimensão social e, por conseguinte, uma base jurídica mais 
ampla.

Alteração 58
Heide Rühle

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 

(1) A adjudicação de contratos públicos 
pelas administrações dos Estados-Membros 
ou por conta destas deve respeitar os 
princípios dos Tratados 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 e com a distribuição de 
competências conforme consagrado no 
artigo 14.º, n.º 1, do TFUE e no 
Protocolo 26. A regulação europeia dos 
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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.

contratos públicos deve respeitar a ampla 
margem de manobra das autoridades 
públicas no cumprimento das suas 
funções de serviço público. 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

Justificação

Adaptação às novas disposições do Tratado de Lisboa.

Alteração 59
Jens Nilsson

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 

(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 
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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.

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 melhor os 
contratos públicos para apoiar o 
desenvolvimento sustentável que cumpra 
os direitos sociais e laborais e outros 
objetivos sociais comuns e assim aumentar 
a eficiência da despesa pública, garantindo 
os melhores resultados possíveis em 
termos de eficácia de custos e, 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 
simplificar as regras da União sobre 
contratos públicos, particularmente no 
que diz respeito ao método implementado 
para atingir os objetivos de 
sustentabilidade que devem ser parte 
integrante da política de 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

As regiões europeias definem as suas estratégias individuais para fomentar o crescimento e o 
desenvolvimento, para criar sociedades inclusivas e para aumentar o interesse das pessoas 
em viver e trabalhar nesses locais. Por conseguinte, as regras aplicáveis aos contratos 
públicos devem permitir às autoridades locais e regionais utilizar esses contratos como 
ferramentas para executar a política social, facilitar o crescimento e o desenvolvimento 
sustentáveis e preservar e proteger o ambiente.

Alteração 60
Petru Constantin Luhan
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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, 
simplificando o acesso das pequenas e 
médias empresas à 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.

Or. ro

Alteração 61
Jens Nilsson
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Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) A presente diretiva assegura a 
aplicação da Diretiva 2001/23/CE relativa 
à aproximação das legislações dos 
Estados-Membros respeitantes à 
manutenção dos direitos dos 
trabalhadores em caso de transferência de 
empresas ou de estabelecimentos, ou de 
partes de empresas ou de 
estabelecimentos, a fim de garantir que as 
regras aplicáveis à concorrência 
equitativa e à proteção dos trabalhadores 
sejam respeitadas no contexto de 
transferências de estabelecimentos. Em 
particular, o direito de exigir que os 
trabalhadores fiquem a cargo da entidade 
jurídica que adquire a empresa.

Or. en

Alteração 62
Iosif Matula

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) Mesmo não conduzindo 
necessariamente a condutas corruptas, os 
conflitos de interesses reais, potenciais ou 
percecionados são muito suscetíveis de 
influenciar indevidamente as decisões de 
adjudicação provocando uma distorção da 
concorrência e pondo em causa a igualdade 
de tratamento dos proponentes. Por 
conseguinte, devem ser criados 
mecanismos eficazes para prevenir, 
identificar e solucionar os conflitos de 
interesses.

(6) Mesmo não conduzindo 
necessariamente a condutas corruptas, os 
conflitos de interesses reais, potenciais ou 
percecionados são muito suscetíveis de 
influenciar indevidamente as decisões de 
adjudicação provocando uma distorção da 
concorrência, pondo em causa a igualdade 
de tratamento dos proponentes e atrasando 
a execução dos procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos. Por 
conseguinte, devem ser criados 
mecanismos eficazes para prevenir, 
identificar e solucionar os conflitos de 
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interesses e eliminar os obstáculos à 
execução.

Or. ro

Alteração 63
Petru Constantin Luhan

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 
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, 
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 do presente 
e posteriores procedimentos de 
adjudicação na UE se esta declaração se 
revelar falsa.

Or. ro

Alteração 64
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) A adjudicação conjunta de contratos 
públicos por autoridades adjudicantes de 

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

diferentes Estados-Membros enfrenta 
atualmente dificuldades jurídicas 
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. No mesmo sentido, 
para fins de contratos públicos 
transfronteiras, é essencial esclarecer os 
aspetos relativos ao direito de propriedade 
intelectual.

Or. ro

Alteração 65
Iosif Matula

Proposta de diretiva
Considerando 30
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Texto da Comissão Alteração

(30) A fim de favorecer o acesso das 
pequenas e médias empresas (PME) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes e são 
obrigadas a apresentar justificações caso 
não procedam dessa forma. 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) aos 
concursos públicos, as autoridades 
adjudicantes devem ser encorajadas a 
dividir os contratos em lotes, a aplicar 
medidas que encorajem a participação das 
PME e são obrigadas a apresentar 
justificações caso não procedam dessa 
forma. 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. ro

Alteração 66
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) Os requisitos demasiado exigentes em 
termos de capacidade económica e 
financeira constituem frequentemente um 
obstáculo injustificado à participação das 
PME nos contratos públicos. As 
autoridades adjudicantes não devem 
poder exigir, por conseguinte, que os 
operadores económicos possuam um 
volume de negócios mínimo superior a 
três vezes o valor estimado do contrato. 
Contudo, em circunstâncias devidamente 
justificadas, podem aplicar-se requisitos 
mais exigentes. Essas circunstâncias 
podem estar relacionadas com os elevados 
riscos associados à execução do contrato 
ou com a importância crucial de que este 

Suprimido
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seja realizado de forma correta e 
atempada, designadamente por constituir 
uma condição prévia necessária para a 
execução de outros contratos.

Or. ro

Alteração 67
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) Muitos operadores económicos, e 
nomeadamente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número substancial de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, pode resultar numa simplificação 
considerável em benefício tanto das 
autoridades adjudicantes como dos 
operadores económicos. É possível 
alcançar uma maior simplificação através 
de documentos normalizados como o 
Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos, que devem ser reconhecidos por 
todas as autoridades adjudicantes e 
amplamente promovidos entre os 
operadores económicos, em particular as 
PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

(32) Muitos operadores económicos, e 
nomeadamente as PME, concluem que um 
dos maiores obstáculos à sua participação 
nos contratos públicos consiste na carga 
administrativa decorrente da necessidade 
de apresentar um número substancial de 
certificados ou outros documentos 
relacionados com critérios de exclusão e 
seleção. A limitação desses requisitos, por 
exemplo aceitando declarações dos 
próprios, pode resultar numa simplificação 
considerável em benefício tanto das 
autoridades adjudicantes como dos 
operadores económicos. É necessário 
introduzir documentos normalizados como 
o Passaporte Europeu para os Contratos 
Públicos, que devem ser reconhecidos por 
todas as autoridades adjudicantes e 
amplamente promovidos entre os 
operadores económicos, em particular as 
PME, a quem podem reduzir 
substancialmente a carga administrativa.

Or. ro

Alteração 68
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Considerando 37

Texto da Comissão Alteração

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

(37) A adjudicação de um contrato deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento. Estes critérios 
devem assegurar que as propostas sejam 
avaliadas em condições de concorrência 
efetiva, ao mesmo tempo que asseguram
que as autoridades adjudicantes podem 
necessitar 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.

Or. en

Justificação

O procedimento principal deve ser adjudicar à melhor relação de qualidade/preço ou, por 
outras palavras, à proposta economicamente mais vantajosa. Não há necessidade de outros 
critérios como o preço mais baixo visto que o critério do preço já se encontra incluído na 
proposta economicamente mais vantajosa.

Alteração 69
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Considerando 38
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Texto da Comissão Alteração

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

(38) 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, incluindo as 
vertentes de responsabilidade social e 
ambiental. A determinação desses critérios 
depende do objeto do contrato ou do objeto 
da produção, na medida em que eles 
devem permitir avaliar o nível de 
desempenho de cada proposta em relação 
ao objeto do contrato e da produção, 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 leal e ser 
acompanhados de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes.

Or. en

Justificação

Os critérios relativos às considerações do ciclo de vida devem ser atualizados para incluírem 
o valor acrescentado da responsabilidade social e ambiental ao mesmo nível do valor 
económico da relação qualidade/preço.

Alteração 70
Jens Nilsson

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 

(41) Além disso, nas especificações 
técnicas e nos critérios de adjudicação, as 
autoridades adjudicantes devem ser 
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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 do 
pessoal envolvido no processo de 
produção ou ao favorecimento da 
integração social das pessoas com 
deficiência ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal destacado 
para executar o contrato, incluindo a 
questão das acessibilidades para pessoas 
com deficiência. Qualquer critério de 
adjudicação dessa natureza deve, em todo 
o caso, continuar a estar 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 

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 ou a produção do 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 
mais vantajosa em termos económicos, 
sociais e ambientais características 
relacionadas com as condições de trabalho. 
As autoridades adjudicantes podem exigir 
a apresentação de certificados emitidos 
por organismos independentes que 
atestem que o operador económico 
cumpre 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.
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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

Não é necessária a referência à diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores. Caso 
seja referida, deve-se igualmente referir a Diretiva 2008/104/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho de 19 de novembro de 2008 relativa ao trabalho temporário.

Alteração 71
Iosif Matula

Proposta de diretiva
Considerando 42

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. ro

Alteração 72
Jens Nilsson

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 promover a formação profissional 
no local de trabalho, o emprego das 
pessoas com dificuldades especiais de 
inserção, a luta contra o desemprego, a 
proteção do ambiente ou o bem-estar 
animal. A título de exemplo, poderão citar-
se, 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 
ligadas ao objeto do contrato e/ou 
produção 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 promover 
a formação profissional no local de 
trabalho, o emprego das pessoas com 
dificuldades especiais de inserção, a luta 
contra o desemprego, a proteção do 
ambiente ou o bem-estar animal. A título 
de exemplo, poderão citar-se, 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 (OIT), em 
particular, a Convenção n.º 94 da OIT, 
mesmo quando não tenham sido 
implementadas no direito nacional, ou de 
recrutamento de um número de pessoas 
portadoras de deficiência superior ao 
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exigido pela legislação nacional.

Or. en

Justificação

Esta alteração realça a importância da Convenção n.º 94 da OIT sobre as Cláusulas 
Laborais (Contratos de Direito Público), que regula especificamente os contratos públicos. A 
UE tem de se empenhar nas normas da OIT.

Alteração 73
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 49

Texto da Comissão Alteração

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não acompanham de 
forma coerente e sistemática a aplicação e 
o funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública. Este facto tem um 
impacto negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central nacional 
para tratar as questões relativas aos 
contratos públicos, mas as funções que lhes 
são confiadas variam consideravelmente 
entre Estados-Membros. A existência de 
mecanismos de acompanhamento e 
controlo mais claros, mais coerentes e com 
maior autoridade aumentaria o 
conhecimento sobre o funcionamento das 
regras em matéria de contratação pública e 
a segurança jurídica para as empresas e as 
autoridades adjudicantes e contribuiria para 
promover condições equitativas. Esses 
mecanismos poderiam funcionar como 
instrumentos para a deteção e resolução 
rápida dos problemas, em especial 
relacionados com projetos cofinanciados 
pela União, bem como para a identificação 
de deficiências estruturais. É 

(49) A avaliação demonstrou que os 
Estados-Membros não promovem e não 
acompanham de forma coerente e 
sistemática a aplicação e o funcionamento 
das regras em matéria de contratação 
pública. Este facto tem um impacto 
negativo na correta aplicação das 
disposições decorrentes dessas diretivas, o 
que provoca custos elevados e grande 
incerteza. Vários Estados-Membros 
nomearam um organismo central nacional 
para tratar as questões relativas aos 
contratos públicos, mas as funções que lhes 
são confiadas variam consideravelmente 
entre Estados-Membros. A existência de 
informação, mecanismos de 
acompanhamento e controlo mais claros, 
mais coerentes e com maior autoridade 
aumentaria o conhecimento sobre o 
funcionamento das regras em matéria de 
contratação pública e a segurança jurídica 
para as empresas e as autoridades 
adjudicantes e contribuiria para promover 
condições equitativas. Esses mecanismos 
poderiam funcionar como instrumentos 
para a prevenção, deteção e resolução 
rápida dos problemas, em especial 
relacionados com projetos cofinanciados 
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particularmente necessário coordenar estes 
mecanismos para assegurar uma aplicação, 
um controlo e um acompanhamento 
coerentes da política de contratos públicos, 
bem como uma avaliação sistemática dos 
resultados dessa política em toda a União.

pela União, bem como para a identificação 
de deficiências estruturais. É 
particularmente necessário coordenar estes 
mecanismos para assegurar uma aplicação, 
um controlo e um acompanhamento 
coerentes da política de contratos públicos, 
bem como uma avaliação sistemática dos 
resultados dessa política em toda a União.

Or. ro

Alteração 74
Iosif Matula

Proposta de diretiva
Considerando 50

Texto da Comissão Alteração

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

(50) Os Estados-Membros devem designar 
uma única autoridade nacional responsável 
pelo acompanhamento, 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 e deve recomendar 
procedimentos a seguir no caso de 
contestação de propostas na adjudicação de 
contratos públicos e deve recomendar 
procedimentos a seguir no caso de 
contestação de propostas na adjudicação 
de 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 
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interesses legítimos públicos ou privados. 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. ro

Alteração 75
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 51

Texto da Comissão Alteração

(51) Nem todas as autoridades adjudicantes 
disporão a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado 
seria um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e controlo. 
Por um lado, é possível alcançar este 
objetivo através de instrumentos de partilha 
de conhecimento (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às autoridades 
adjudicantes; por outro lado, as empresas, e 
nomeadamente as PME, beneficiariam 
dessa assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em procedimentos de 
adjudicação de natureza transfronteiras.

(51) Algumas autoridades adjudicantes, 
especialmente ao nível regional, não
disporão a nível interno dos conhecimentos 
necessários para gerir contratos económica 
ou tecnicamente complexos. Neste 
contexto, um apoio profissional adequado 
seria um complemento eficaz das 
atividades de acompanhamento e controlo. 
Por um lado, é possível alcançar este 
objetivo através de instrumentos de partilha 
de conhecimento (centros de 
conhecimento) que disponibilizem 
assistência técnica às autoridades 
adjudicantes; por outro lado, as empresas, e 
nomeadamente as PME, beneficiariam 
dessa assistência administrativa, sobretudo 
quando participam em procedimentos de 
adjudicação de natureza transfronteiras.

Or. ro

Alteração 76
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Considerando 53-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(53-A) Além disso, a Comissão e os 
Estados-Membros devem efetuar 
periodicamente campanhas de 
sensibilização e formação e participar em 
consultas destinadas às autoridades 
regionais e locais e às PME envolvendo 
igualmente outras partes interessadas, de 
modo a garantir uma participação 
informada em contratos públicos, reduzir 
a ocorrência de erros e desenvolver as 
competências necessárias junto das 
entidades adjudicantes das autoridades 
locais e regionais para a execução de 
contratos inovadores.

Or. ro

Alteração 77
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra 
ou outra forma de aquisição de obras, 
produtos ou serviços por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas, 
independentemente de as obras, os 
produtos ou os serviços se destinarem ou 
não a uma finalidade de interesse público.

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra de 
obras, produtos ou serviços através de 
contratos públicos por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.

Or. en

Justificação

A Diretiva relativa aos contratos públicos não se aplica a «contratos públicos» que incluam 
atividades de aluguer e de contratação. De acordo com a decisão do Tribunal de Justiça 
Europeu (TJE), obras, produtos ou serviços que não se destinem a uma finalidade de 
interesse público e que não beneficiem diretamente a autoridade adjudicante não estão 
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sujeitos à lei dos contratos públicos (C-451/08).

Alteração 78
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra 
ou outra forma de aquisição de obras, 
produtos ou serviços por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas,
independentemente de as obras, os 
produtos ou os serviços se destinarem ou 
não a uma finalidade de interesse público.

Na aceção da presente Diretiva, entende-se 
por «processo de adjudicação» a compra de 
obras, produtos ou serviços através de 
contratos públicos por uma ou mais 
autoridades adjudicantes a operadores 
económicos selecionados pelas mesmas.

Or. de

Alteração 79
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
procedimento de adjudicação único na 
aceção da presente Diretiva, se os 
contratos integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta noção é demasiado geral e demasiado vaga.
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Alteração 80
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

Um conjunto de obras, de produtos e/ou 
de serviços, mesmo que adquiridos através 
de diferentes contratos, constitui um 
procedimento de adjudicação único na 
aceção da presente Diretiva, se os 
contratos integrarem um único projeto.

Suprimido

Or. de

Alteração 81
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2 – ponto 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1) Os contratos para serviços sociais e 
outros serviços específicos constantes do 
anexo XVI são regulados exclusivamente 
pelos artigos 74.º a 76.º da presente 
Diretiva.

Or. en

Justificação

A forma da proposta de diretiva é tal que os serviços sociais e outros são regulados apenas 
pelos artigos 74.º a 76.º. Por razões de clareza, tal deve ser referido o mais cedo possível no 
texto da proposta.

Alteração 82
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – parágrafo 2 – ponto 2 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 83
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Justificação

É importante permitir que as autoridades adjudicantes incentivem as condições de trabalho 
adequadas e travem o «dumping» social, a fim de proteger a saúde pública. O objetivo desta 
definição é permitir a referência ao procedimento de produção socialmente sustentável 
posteriormente na diretiva.

Alteração 84
Petru Constantin Luhan

Proposta de diretiva
Artigo 4 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) 130 000 EUR para os contratos públicos 
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

b) 200 000 EUR para os contratos públicos
de fornecimento e de serviços adjudicados 
por autoridades governamentais centrais e 
concursos para trabalhos de conceção 
organizados por essas autoridades; quando 
os contratos públicos de fornecimento 
forem adjudicados por autoridades 
adjudicantes que operem no domínio da 
defesa, este limiar só se aplica aos 
contratos relativos a produtos mencionados 
no anexo III;

Or. ro

Alteração 85
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação;

c) Aos serviços de arbitragem e de 
conciliação, serviços jurídicos e serviços 
notariais;

Or. de
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Alteração 86
Tamás Deutsch

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) serviços financeiros ligados à emissão, 
compra, venda e transferência de valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, bem como aos serviços 
prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

d) serviços financeiros ligados à emissão, 
compra, venda e transferência de valores 
mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, serviços financeiros necessários 
para a execução dos instrumentos de 
engenharia financeira tal como definidos 
no artigo 44.º do Regulamento (CE) N.º 
1083/2006 do Conselho, bem como aos 
serviços prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

Or. en

Alteração 87
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, bem como aos serviços 
prestados por bancos centrais e às 
operações realizadas com o Fundo Europeu 
de Estabilidade Financeira;

d) Aos serviços financeiros ligados à 
emissão, compra, venda e transferência de 
valores mobiliários ou outros instrumentos 
financeiros, na aceção da Diretiva 
2004/39/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, aos serviços prestados por 
bancos centrais e às operações realizadas 
com o Fundo Europeu de Estabilidade 
Financeira, bem como às operações 
destinadas à obtenção de fundos ou 
capital pelas autoridades adjudicantes;

Or. de
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Alteração 88
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Aos serviços de proteção civil e de 
gestão de crises e de segurança geral;

Or. de

Alteração 89
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-B) Aos contratos conformes aos 
tratados da UE que confiram direitos 
especiais ou exclusivos;

Or. de

Alteração 90
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.° 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) contratos de trabalho; e) contratos de trabalho ou convenções 
coletivas que contribuem para a melhoria 
das condições de trabalho e de emprego;

Or. en
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Justificação

Esta alteração visa dar resposta às preocupações levantadas pelo acórdão do TJE Comissão 
Europeia/ Alemanha relativo ao processo C-271/08. O texto proposto tem como base o n.º 59 
do processo C-67/97 de Albany do TJE e tem como objetivo excluir as convenções coletivas 
que contribuem para a melhoria das condições de trabalho e de emprego, nomeadamente 
acordos sobre regimes complementares de reforma, seguros, etc.

Alteração 91
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 11

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Este artigo é substituído pelo novo artigo 1.º, n.º 4, consultar a alteração 8.

Alteração 92
Heide Rühle

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) pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva em causa, em respeito pelo 
contrato, são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. en

Alteração 93
Peter Simon
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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) pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva em causa que são objeto do 
contrato são realizadas para a autoridade 
adjudicante que a controla ou para outras 
pessoas coletivas controladas pela referida 
autoridade adjudicante;

Or. de

Alteração 94
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na 
aceção da alínea a) do primeiro 
parágrafo, quando exerce uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada.

Suprimido

Or. en

Justificação

A alínea a) do primeiro parágrafo já é suficientemente clara e não é necessária uma 
repetição.

Alteração 95
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade 
adjudicante exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo análogo ao que 
exerce sobre os seus próprios serviços, na 
aceção da alínea a) do primeiro 
parágrafo, quando exerce uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada.

Suprimido

Or. de

Alteração 96
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à 
entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual o contrato público é adjudicado.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
adjudicante adjudica um contrato à(s) 
unidade(s) que a controla(m), ou a outra 
pessoa coletiva controlada pela mesma 
autoridade adjudicante, desde que não haja 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual o contrato público é adjudicado.

Or. de

Alteração 97
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva em causa, em respeito pelo 
contrato, são realizadas para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. en

Alteração 98
Peter Simon

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 
adjudicantes;

b) pelo menos 80 % das atividades da 
pessoa coletiva que são objeto do contrato
são realizadas para as autoridades 
adjudicantes que a controlam ou para 
outras pessoas coletivas controladas pelas 
mesmas autoridades adjudicantes;

Or. de

Alteração 99
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
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representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) a pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) a pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. en

Justificação

Esta interpretação abrangente da decisão do TJE é desnecessária e não contribui para 
tornar o texto mais curto e preciso.

Alteração 100
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades adjudicantes controlam 
conjuntamente uma pessoa coletiva 
quando se verificarem cumulativamente 
as seguintes condições:

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades 
adjudicantes participantes;
b) Essas autoridades adjudicantes podem 
exercer conjuntamente uma influência 
decisiva sobre os objetivos estratégicos e 
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as decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 101
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

a) O acordo estabelecer uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes com vista ao exercício 
conjunto das respetivas missões de serviço 
público e envolve direitos e obrigações 
mútuos das partes;

Suprimido

Or. de

Alteração 102
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

a) o acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes
participantes com vista ao exercício 
conjunto das respetivas tarefas de serviço 

a) a finalidade da parceria é a prestação 
de uma tarefa de serviço público conferida 
a todas as autoridades públicas
participantes, ou de uma tarefa auxiliar 
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público e envolve direitos e obrigações 
mútuos das partes;

necessária para a execução da tarefa de 
serviço público conferida a todas as 
autoridades públicas;

Or. en

Alteração 103
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 104
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público;

b) O acordo é regido por considerações de 
interesse público, que devem ser tidas 
como referência para a prestação de 
serviços, bem como para os serviços 
subsidiários necessários à sua 
concretização.

Or. de

Alteração 105
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea c)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 106
Heide Rühle

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 públicas participantes não 
exercem no mercado livre atividades, em 
respeito pelo contrato, num valor superior 
a 20 % do seu volume de negócios;

Or. en

Justificação

Este esclarecimento é necessário para não dar azo a litígios.

Alteração 107
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 

Suprimido
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correspondentes ao reembolso dos custos 
efetivos das obras, serviços ou produtos;

Or. en

Alteração 108
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

d) O acordo não envolve transferências 
financeiras entre as autoridades 
adjudicantes participantes, para além das 
correspondentes ao reembolso dos custos 
efetivos das obras, serviços ou produtos;

Suprimido

Or. de

Alteração 109
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

e) a tarefa é desempenhada 
exclusivamente pelas autoridades públicas 
em causa, sem qualquer participação de 
uma entidade privada com exceção das 
autoridades adjudicantes que participam 
na cooperação como um organismo de 
direito público tal como definido no artigo 
2.º, n.º 6 da presente diretiva.

Or. en

Alteração 110
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inexistência de participação privada 
referida nos n.os 1 a 4 deve ser verificada 
no momento da adjudicação do contrato 
ou da celebração do acordo.

Suprimido

Or. en

Alteração 111
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exclusões previstas nos n.os 1 a 4 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resulta a 
necessidade de abrir os contratos em vigor 
a concurso através dos procedimentos de 
adjudicação normais.

As exclusões previstas nos n.os1 a 4 deixam 
de ser aplicáveis a partir do momento em 
que passe a existir qualquer participação 
privada, do que resulta a necessidade de 
abrir os contratos em vigor a concurso 
através dos procedimentos de adjudicação 
normais, exceto se a participação privada 
for imposta por lei e/ou não fosse 
previsível no momento da adjudicação 
inicial.

Or. en

Alteração 112
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

5-A. Não obstante, a transferência de 
tarefas entre organizações do setor 
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público é uma questão da organização 
administrativa interna dos 
Estados-Membros, não estando sujeita às 
normas relativas a contratos públicos;

Or. en

Alteração 113
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os contratos públicos devem ser utilizados 
para atingir um crescimento inteligente, 
sustentável e inclusivo e para apoiar 
objetivos sociais comuns e fornecer bens e 
serviços de elevada qualidade. As 
autoridades públicas têm o direito, a todos 
os níveis, de decidir como querem fazer a 
adjudicação e organizar os seus serviços.

Or. en

Justificação

As regiões europeias definem as suas estratégias individuais para fomentar o crescimento e o 
desenvolvimento, para criar sociedades inclusivas e para aumentar o interesse das pessoas 
em viver e trabalhar nesses locais. Por conseguinte, as regras aplicáveis aos contratos 
públicos devem permitir às autoridades locais e regionais utilizar esses contratos como 
ferramentas para executar a política social, facilitar o crescimento e o desenvolvimento 
sustentáveis e preservar e proteger o ambiente.

Alteração 114
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os operadores económicos devem cumprir 
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as obrigações relativas à proteção social e 
de emprego e as condições de trabalho 
aplicáveis no local onde decorrerá a obra, 
serviço ou fornecimento, conforme 
previsto na legislação nacional e/ou em 
convenções coletivas ou disposições do 
direito laboral internacional constantes 
do anexo XI e, nomeadamente, da 
Convenção n.º 94 da OIT.

Or. en

Justificação

Esta alteração realça a importância da Convenção n.º 94 da OIT sobre as Cláusulas 
Laborais (Contratos de Direito Público), que regula especificamente os contratos públicos. A 
UE tem de se empenhar nas normas da OIT.

Alteração 115
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos a 
oficinas protegidas e a operadores 
económicos cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos, ou reservar a execução 
desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam trabalhadores com 
deficiência ou desfavorecidos.

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de contratos públicos a 
oficinas protegidas e a operadores 
económicos cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de 
trabalhadores com deficiência ou 
desfavorecidos, ou reservar a execução 
desses contratos para o âmbito de 
programas de emprego protegido, desde 
que 30 % dos trabalhadores dessas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas sejam pessoas com deficiência 
e/ou desfavorecidas. «Pessoas 
desfavorecidas» inclui, entre outros: os 
desempregados, pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, pessoas em risco de 
exclusão, membros de grupos vulneráveis 
e membros de minorias desfavorecidas.
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Or. en

Justificação

O termo «pessoas desfavorecidas» tem de ser especificado na medida em que é muito mais 
abrangente do que o termo «pessoas com deficiência» referido nas diretivas atuais. Esta 
definição cria uma maior clareza jurídica.

Alteração 116
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar dois anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar quatro anos após a data 
prevista no artigo 92.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
abrangidos pela presente Diretiva sejam 
executados utilizando meios eletrónicos de 
comunicação, em especial a apresentação 
eletrónica, em conformidade com os 
requisitos do presente artigo.

Or. de

Alteração 117
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. Os Estados-Membros dotados de um 
regime de proteção para os funcionários 
públicos que denunciem irregularidades, 
a fim de combater a corrupção e outras 
infrações do direito civil e/ou crimes (no 
âmbito do setor público), podem solicitar 
que seja conferida proteção semelhante a 
um trabalhador de um operador 
económico, caso o operador preste 
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serviços financiados por fundos públicos.

Or. en

Alteração 118
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os critérios de adjudicação de modo a 
permitir que os operadores económicos 
possam identificar a natureza e o âmbito do 
concurso e decidir se pretendem solicitar a 
participação nas negociações. As 
autoridades adjudicantes identificam as 
partes das especificações técnicas que 
definem os requisitos mínimos.

No anúncio de concurso ou convite à 
confirmação de interesse, as autoridades 
adjudicantes descrevem o contrato e os 
requisitos mínimos a cumprir e especificam 
os principais critérios de adjudicação de 
modo a permitir que os operadores 
económicos possam identificar a natureza e 
o âmbito do concurso e decidir se 
pretendem solicitar a participação nas 
negociações.

Or. de

Alteração 119
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Parte das especificações técnicas que 
define os requisitos mínimos;

Suprimido

Or. de

Alteração 120
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) aos critérios de adjudicação dos 
contratos.

c) aos principais critérios de adjudicação 
dos contratos.

Or. de

Alteração 121
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 28 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os critérios de adjudicação escolhidos.

2. As autoridades adjudicantes dão a 
conhecer as suas necessidades e requisitos 
no anúncio de concurso e definem as 
mesmas no próprio anúncio e/ou numa 
memória descritiva. Simultaneamente e na 
mesma documentação, indicam e definem 
os principais critérios de adjudicação 
escolhidos.

Or. de

Alteração 122
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 

a) Se não forem apresentadas propostas ou 
propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um concurso público ou 
limitado, desde que as condições iniciais 
do contrato não sejam substancialmente 
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alteradas e que seja transmitido um 
relatório à Comissão ou ao organismo de 
fiscalização nacional designado nos 
termos do artigo 84.º, a pedido destes.

alteradas.

Or. de

Alteração 123
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

i) inexistência de concorrência por razões 
técnicas;

i) inexistência de concorrência por razões 
jurídicas ou técnicas;

Or. de

Alteração 124
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

d) Na medida do estritamente necessário,
quando, por motivo de urgência extrema e
de força maior não possam ser cumpridos 
os prazos exigidos pelos concursos 
públicos e limitados ou pelos 
procedimentos de concurso com 
negociação; as circunstâncias invocadas 
para justificar a urgência extrema não 
podem em caso algum ser imputáveis à 
autoridade contratante;

d) Na medida do estritamente necessário, 
quando, por motivo de urgência extrema e
imprevisível para a autoridade 
adjudicante, não possam ser cumpridos os 
prazos exigidos pelos concursos públicos e 
limitados ou pelos procedimentos de 
concurso com negociação; as 
circunstâncias invocadas para justificar a 
urgência extrema não podem em caso 
algum ser imputáveis à autoridade 
contratante;

Or. de
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Alteração 125
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 31 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

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

O período de vigência de um 
acordo-quadro não deve ser superior a seis
anos, salvo em casos excecionais 
devidamente justificados, nomeadamente 
pelo objeto do mesmo acordo-quadro. A 
duração de um acordo-quadro relativo à 
manutenção tem como base o ciclo de 
vida do trabalho ou fornecimento.

Or. en

Justificação

Para resolver questões como, por exemplo, os contratos de manutenção de elevadores.

Alteração 126
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 33 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas.

As autoridades adjudicantes podem utilizar 
leilões eletrónicos com novos preços, mais 
baixos, e/ou novos valores relativamente a 
determinados elementos das propostas 
apenas para serviços e fornecimentos 
normalizados.

Or. en

Alteração 127
Jens Nilsson
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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 devem constar 
da documentação relativa ao concurso. As 
especificações definem as características
exigidas para as obras, serviços ou 
fornecimentos, a fim de alcançar os 
objetivos de utilização e sustentabilidade 
da autoridade adjudicante.

Or. en

Justificação

Visa aumentar a tomada em consideração das considerações em matéria de sustentabilidade 
na presente diretiva.

Alteração 128
Jens Nilsson

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.

Fazem referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida e do procedimento de 
produção socialmente sustentável, 
conforme refere o artigo 2.º, n.os 22 e 22-A 
(novo).

Or. en

Justificação

É importante permitir que as autoridades adjudicantes incentivem aspetos sociais e 
ambientais. Uma autoridade adjudicante já pode fixar exigências sociais e ambientais 
elevadas nas especificações técnicas.
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Alteração 129
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a) As especificações técnicas podem, por 
exemplo, incluir também requisitos 
relativos a:

Or. en

Justificação

É importante permitir que as autoridades adjudicantes incentivem aspetos sociais e 
ambientais. Uma autoridade adjudicante já pode fixar exigências sociais e ambientais 
elevadas nas especificações técnicas. Esta nova alínea a) deve ser seguida pelas alterações 
17 a 22, alíneas b) a g).

Alteração 130
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 131
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea c) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

c) organização, qualificações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em questão;

Or. en

Alteração 132
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea d) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d) segurança ou as 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 
instruções de utilização;

Or. en

Alteração 133
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea e) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e) características do ciclo de vida 
(conforme refere o artigo 2.º, n.º 22);

Or. en

Alteração 134
Jens Nilsson
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Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea f) (nova)

Texto da Comissão Alteração

f) características do procedimento de 
produção socialmente sustentável 
(conforme refere o artigo 2.º, n.º 22-A);

Or. en

Alteração 135
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – parágrafo 5 – alínea g) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g) as regras relativas à conceção e 
previsão de custos, ensaio, inspeção e 
receção de obras, bem como os 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. en

Alteração 136
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente precisos 

a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais e sociais, desde 
que os parâmetros sejam suficientemente 
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para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação;

precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades adjudicantes procedam à 
respetiva adjudicação; em conformidade 
com o disposto no n.º 1 acima, as 
especificações técnicas podem ser 
formuladas em termos de desempenho ou 
requisitos funcionais relativos ao ciclo de 
vida ou às características do procedimento 
de produção socialmente sustentável das 
obras, serviços e produtos, além das 
especificações técnicas em termos de 
desempenho ou requisitos funcionais das 
obras, serviços e produtos em uso;

Or. en

Alteração 137
Jens Nilsson

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 
exclusivamente respeito a características 
associadas ao objeto do contrato ou à 
produção do objeto do contrato e que são 
apropriadas para definir as obras, 
fornecimentos ou serviços a que se refere o 
contrato;

Or. en

Justificação

Ao limitar os requisitos às características associadas ao objeto do contrato não há espaço
para rótulos que digam respeito, por exemplo, ao ambiente de trabalho.

Alteração 138
Jens Nilsson
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Proposta de diretiva
Artigo 54 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) A proposta foi apresentada por um 
proponente que não se encontra excluído 
em conformidade com os artigos 21.º e 55.º 
e que cumpre os critérios de seleção 
estabelecidos pela autoridade adjudicante 
nos termos do artigo 56.º e, se for o caso, 
as regras e os critérios não-discriminatórios 
referidos no artigo 64.º.

b) A proposta foi apresentada por um 
proponente que não se encontra excluído 
em conformidade com os artigos 21.º e 55.º 
e que cumpre os critérios de seleção 
estabelecidos pela autoridade adjudicante 
nos termos do artigo 56.º e, se for o caso, 
as regras e os critérios não-discriminatórios 
referidos nos artigos 64.º e 71.º.

Or. en

Justificação

O artigo 71.º diz respeito à subcontratação, que também deve ser tida em conta.

Alteração 139
Heide Rühle

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 podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se tiver sido determinado que a 
proposta não cumpre as obrigações 
estabelecidas pela legislação da União ou 
nacional no domínio do direito social e do 
trabalho ou do direito ambiental ou 
convenções coletivas aplicáveis no local 
onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são executados ou pelas
disposições do direito internacional no 
domínio do direito social e ambiental 
constantes do anexo XI e desde que 
estejam relacionadas com o objeto do 
contrato.

Or. en
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Alteração 140
Peter Simon

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 podem 
decidir não adjudicar um contrato ao 
proponente que apresente a melhor 
proposta se for determinado que a proposta 
não cumpre, pelo menos por via de 
equivalência, as obrigações estabelecidas 
pela legislação nacional e 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.

Or. de

Alteração 141
Jens Nilsson

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 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, a 
legislação e regulamentação nacionais e 
outras disposições vinculativas 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.
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Or. en

Justificação

A referência à regulamentação no presente artigo limita-se à legislação da UE em áreas 
regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a ter em conta as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 142
Peter Simon

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 tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação nacional ou pela legislação da 
União no domínio do direito social e do 
trabalho, do direito ambiental ou dos 
acordos coletivos, como os contratos 
coletivos de trabalho, assim como 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. de

Alteração 143
Jens Nilsson

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 

a) se tiver conhecimento de alguma 
violação das obrigações estabelecidas pela 
legislação da União, a legislação e 
regulamentação nacionais e outras 
disposições vinculativas no domínio do 



PE494.576v01-00 52/77 AM\909951PT.doc

PT

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;

direito de género, 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

Justificação

A referência à regulamentação no presente artigo limita-se à legislação da UE em áreas 
regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a ter em conta as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 144
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

d) se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de um 
contrato ou contratos anteriores de natureza 
semelhante com a mesma autoridade 
adjudicante.

d) se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de um 
contrato ou contratos anteriores de natureza 
semelhante.

Or. en

Justificação

A supressão é necessária para evitar a repetição de casos de abuso nos Estados-Membros e 
nos governos locais que fazem parte do setor público.

Alteração 145
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 55 – n.º 3 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a 
que se refere a alínea d) do primeiro 
parágrafo, as autoridades adjudicantes 
indicam um método para a avaliação do 
desempenho contratual que se baseie em 
critérios objetivos e mensuráveis e que 
seja aplicável de forma sistemática, 
coerente e transparente. Todas as 
avaliações de desempenho são 
comunicadas ao adjudicatário em causa, 
sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.

Suprimido

Or. de

Alteração 146
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 56 – n.º 5 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

As disposições dos n.os 1, 2, 3, 4 e 5 são 
aplicáveis aos procedimentos e operadores 
de subcontratação.

Or. en

Justificação

Visa dar às autoridades adjudicantes melhores possibilidades para terem em conta a 
subcontratação.

Alteração 147
Jens Nilsson

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;

a) a proposta mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais;

Or. en

Justificação

A alteração visa alargar o campo de manobra das autoridades adjudicantes para exigirem a 
inclusão de preocupações sociais e ambientais nos critérios de adjudicação.

Alteração 148
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

b) O preço mais baixo. Suprimido

Or. en

Alteração 149
Heide Rühle

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, 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
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Alteração 150
Heide Rühle

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, 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:

Or. en

Alteração 151
Jens Nilsson

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 mais vantajosa em termos 
económicos, sociais e ambientais, 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 ou à 
produção do objeto do contrato público em 
questão, nomeadamente:

Or. en
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Justificação

Deve ficar claro que uma autoridade adjudicante pode ter em conta todo o procedimento de 
produção nos critérios de adjudicação.

Alteração 152
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

a-A) critérios do processo do ciclo de vida;

Or. en

Justificação

A alteração visa alargar o campo de manobra das autoridades adjudicantes para exigirem a 
inclusão de preocupações sociais e ambientais nos critérios de adjudicação.

Alteração 153
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

a-B) critérios do procedimento de 
produção socialmente sustentável, que 
também pode envolver o emprego de 
pessoas desfavorecidas ou membros de 
grupos vulneráveis;

Or. en

Alteração 154
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 66 – n.º 2 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

b) no caso dos contratos de serviços e 
contratos que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
do contrato em causa, bem como as 
capacidades, competências e conduta 
profissional de qualquer subcontratante,
podem ser tidas em consideração, daí 
resultando que, após a adjudicação do 
contrato, a substituição desse pessoal e 
outra subcontratação carece da 
autorização da autoridade adjudicante, que 
deve verificar se as substituições ou outra 
subcontratação garantem uma organização 
e qualidade equivalentes;

Or. en

Justificação

Esta alteração visa permitir que as autoridades adjudicantes sejam mais abrangentes para 
terem em conta a subcontratação.

Alteração 155
Jens Nilsson

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 mais 
vantajosa em termos económicos, sociais e 
ambientais, na aceção do n.º 1, alínea a), e 
do n.º 2.

Or. en
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Alteração 156
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 157
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 1

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:

Suprimido

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 50% ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;
b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20% ao preço ou ao custo da 
segunda proposta mais baixa;
c) Foram apresentadas pelo menos cinco 
propostas.

Or. de
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Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.

Alteração 158
Jens Nilsson

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. As autoridades adjudicantes exigem que 
os operadores económicos expliquem os 
preços ou custos cobrados quando se 
verificar uma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 159
Jens Nilsson

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;

a) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 25 % ao preço ou ao custo médio 
das restantes propostas;

Or. en

Alteração 160
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 20 % ao preço ou ao custo da 

b) O preço ou custo cobrado é inferior em 
mais de 10 % ao preço ou ao custo da 



PE494.576v01-00 60/77 AM\909951PT.doc

PT

segunda proposta mais baixa; segunda proposta mais baixa;

Or. en

Alteração 161
Jens Nilsson

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 162
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

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

3. Se, para um determinado contrato, 
houver propostas que se revelem 
anormalmente baixas em relação à 
prestação em causa, antes de as poder 
rejeitar, a entidade adjudicante solicitará 
por escrito as explicações sobre os 
elementos constitutivos da proposta em 
que considere que tal se verifica.
As explicações em questão referem-se 
designadamente:

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.
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Alteração 163
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Às soluções técnicas escolhidas e/ou a
todas as condições excecionalmente 
favoráveis de que o proponente disponha 
para a execução das obras ou para o 
fornecimento dos produtos ou para a 
prestação dos serviços;

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.

Alteração 164
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) À observância das disposições em 
matéria de proteção do emprego e 
condições de trabalho em vigor no local 
de execução das prestações;

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.
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Alteração 165
Jens Nilsson

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

Texto da Comissão Alteração

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

d) ao respeito das condições relativas à 
proteção e às condições de trabalho em 
vigor no local de execução das prestações;

Or. en

Justificação

A alteração reintroduz o artigo 55.º, n.º 1, alínea d) da presente diretiva relativa aos 
contratos públicos (2004/18/CE). As autoridades adjudicantes devem ter o direito de recusar 
atribuir um contrato a um proponente que não respeite a legislação e regulamentação. A 
referência à regulamentação no presente artigo não deve limitar-se à legislação da UE em 
áreas regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a incluir as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 166
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. A autoridade adjudicante verifica as 
informações prestadas consultando o 
proponente. Só pode excluir a proposta 
quando os meios de prova não 
justificarem o baixo nível de preços ou 

Suprimido
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custos, tendo em conta os elementos a que 
se refere o n.º 3.
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.

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.

Alteração 167
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 69 – n.º 4 – parágrafo 2

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.

As autoridades adjudicantes excluem a 
proposta caso determinem que esta é 
anormalmente baixa por não cumprir as 
obrigações estabelecidas pela legislação da 
União, a legislação e regulamentação 
nacionais e outras disposições 
vinculativas 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.

Or. en

Justificação

A alteração reintroduz o artigo 55.º, n.º 1, alínea d) da presente diretiva relativa aos 
contratos públicos (2004/18/CE). As autoridades adjudicantes devem ter o direito de recusar 
atribuir um contrato a um proponente que não respeite a legislação e regulamentação. A 
referência à regulamentação no presente artigo não deve limitar-se à legislação da UE em 
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áreas regulamentares específicas. O artigo deve ser alargado de forma a incluir as 
legislações nacionais e os sistemas destinados a regulamentar o mercado laboral.

Alteração 168
Peter Simon

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. Quando a entidade adjudicante verificar 
que uma proposta é anormalmente baixa 
por o proponente ter obtido um auxílio 
estatal, a proposta só poderá ser rejeitada 
unicamente com esse fundamento se, uma 
vez consultado, o proponente não puder 
provar, num prazo suficiente fixado pela 
entidade adjudicante, que o auxílio em 
questão foi legalmente concedido. Se a 
autoridade adjudicante excluir uma 
proposta nestas circunstâncias, deve 
informar do facto a Comissão.

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.

Alteração 169
Peter Simon

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 

Suprimido
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com os elementos enunciados no n.º 3.

Or. de

Justificação

Nova redação do texto da diretiva atualmente aplicada.

Alteração 170
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 70 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Obrigações relativas à fiscalidade, à 
proteção do ambiente e às disposições em 
matéria de proteção e condições de 
trabalho:
a) a entidade adjudicante pode indicar, ou 
ser obrigada por um Estado-Membro a 
indicar, no caderno de encargos, o 
organismo ou os organismos junto dos 
quais os candidatos ou proponentes 
podem obter as informações pertinentes 
sobre as obrigações relativas à 
fiscalidade, à proteção do ambiente e às 
disposições em matéria de proteção do 
emprego e condições de trabalho 
normalmente aplicadas no local onde as 
prestações serão realizadas e que serão 
aplicáveis aos trabalhos realizados no 
estaleiro ou aos serviços prestados 
durante a execução do contrato;
b) a entidade adjudicante que fornecer as 
informações referidas no n.º 1 deve 
solicitar aos proponentes ou candidatos 
no processo de adjudicação que indiquem 
ter tomado em consideração, ao 
elaborarem as respetivas propostas, as 
obrigações relativas às disposições em 
matéria de proteção do emprego e 
condições de trabalho em vigor no local 
em que a prestação será realizada;
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c) os Estados-Membros dotados de um 
regime de proteção para os funcionários 
públicos que denunciem irregularidades 
(no âmbito do setor público) podem 
solicitar que seja conferida proteção 
semelhante a um trabalhador de um 
operador económico, caso o operador 
preste serviços financiados por fundos 
públicos.

Or. en

Justificação

Reintroduz com algumas ligeiras modificações o artigo 27.º da presente diretiva relativa aos 
contratos públicos (2004/18/CE). Este artigo importante não deve ser suprimido. Deve ser 
respeitada a proteção conferida aos funcionários públicos que denunciem irregularidades 
nos Estados-Membros que têm ou pretendem ter tais direitos e disposições.

Alteração 171
Jens Nilsson

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

Or. en

Justificação

Esta alteração visa reforçar a obrigação das autoridades adjudicantes de solicitarem 
informação relativamente à utilização de subcontratantes. No entanto, o proponente apenas 
está obrigado a indicar se pretende utilizar subcontratantes.
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Alteração 172
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

A relação entre adjudicatário e subcontratante é um elemento fundamental do direito 
contratual. A proposta pode resultar em situações em que o subcontratante tenta receber 
diretamente da autoridade adjudicante e privar a autoridade do seu direito de reter 
pagamentos ao adjudicatário por razões válidas ligadas ao cumprimento do contrato.

Alteração 173
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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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.

Or. de

Alteração 174
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. en

Alteração 175
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 71 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. de

Alteração 176
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 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 177
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 73 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Caso modificações sucessivas que 
estão para além do controlo do 
proponente tornem impossível executar o 
contrato público, exceto no caso de 
imobilização de investimentos 
desproporcionados, os Estados-Membros 
devem assegurar que o proponente pode, 
nas condições determinadas pelas normas 
nacionais de direito contratual:
a) pedir a compensação de qualquer 
serviço adicional necessário para a 
execução do contrato;
b) solicitar a rescisão do contrato.

Or. en
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Alteração 178
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. en

Alteração 179
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. de

Alteração 180
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os anúncios referidos no n.º 2 incluem as 
menções previstas no anexo VI, parte I.
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Or. en

Alteração 181
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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.

Os anúncios referidos no n.º 2 incluem as 
menções previstas no anexo VI, partes H e 
I, em conformidade com os formulários-
tipo.

Or. de

Alteração 182
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora os formulários-tipo. 
Estes atos de execução são adotados em 
conformidade com o procedimento de 
consulta referido no artigo 91.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 183
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A Comissão elabora esses formulários-
tipo. Esses atos de execução são adotados 

Suprimido
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em conformidade com o procedimento 
consultivo referido no artigo 91.º.

Or. de

Alteração 184
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.os 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no n.º 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. en

Justificação

Só se justifica um tratamento específico de serviços na medida em que se aplique a todos os 
serviços da mesma natureza, serviços jurídicos – baseando-se nos mesmos princípios de 
confidencialidade não devem ser discriminados.

Alteração 185
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 75 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os anúncios referidos nos n.os 1 e 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

4. Os anúncios referidos no nº 2 são 
publicados em conformidade com o 
artigo 49.º.

Or. de

Alteração 186
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 187
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os Estados-Membros devem instituir 
procedimentos adequados para a 
adjudicação dos contratos abrangidos 
pelo presente capítulo, assegurando o 
pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. de

Alteração 188
Heide Rühle

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

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

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

Or. en

Alteração 189
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem 
determinar que devem ser realizados 
serviços sociais e outros serviços 
específicos referidos no anexo XVI num 
tipo de operador económico específico.

Or. en

Justificação

Para evitar que sejam realizados serviços sociais num tipo de empresa que apenas se 
interessa por lucros e que não defende a assistência a indivíduos, os Estados-Membros devem 
poder determinar que os serviços sociais são realizados num tipo específico de empresa. A 
alteração refere-se à possibilidade de as regiões europeias definirem as suas estratégias 
individuais para fomentar o crescimento e o desenvolvimento, para criar sociedades 
inclusivas e para aumentar o interesse das pessoas em viver e trabalhar nesses locais.
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Alteração 190
Jens Nilsson

Proposta de diretiva
Artigo 76 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. Nos contratos relativos a serviços 
sociais e outros serviços específicos 
referidos no Anexo XVI, as autoridades 
adjudicantes podem exigir aos operadores 
económicos que reinvistam na operação 
específica quaisquer lucros obtidos na 
mesma operação ou que apenas permitam 
como proponentes as entidades sem fins 
lucrativos.

Or. en

Justificação

Realçar que as autoridades adjudicantes têm o direito de impor exigências que assegurem 
que o dinheiro dos contribuintes destinado aos serviços sociais é utilizado para este fim, 
também quando recorrerem a contratos públicos e não só a operações internas. A alteração 
refere-se à possibilidade de as regiões europeias definirem as suas estratégias individuais 
para fomentar o crescimento e o desenvolvimento, para criar sociedades inclusivas e para 
aumentar o interesse das pessoas em viver e trabalhar nesses locais.

Alteração 191
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. en

Justificação

Estes artigos resultam em encargos administrativos desnecessários. Cabe aos 
Estados-Membros organizar a sua administração interna. Podem decidir criar um organismo 
de fiscalização (artigo 84.º) sem regulamentação europeia. O artigo 84.º é contrário ao 
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princípio da subsidiariedade.

Alteração 192
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 84

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 193
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 85 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão ou ao organismo 
nacional de fiscalização quando estes os 
solicitarem.

O relatório ou os seus principais elementos 
são enviados à Comissão quando esta os 
solicitar.

Or. en

Alteração 194
Heide Rühle

Proposta de diretiva
ANEXO 16-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os seguintes serviços jurídicos:
79112000-2 Serviços de representação 
jurídica;
79100000-5 Serviços jurídicos;
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79110000-8 Serviços de assessoria e 
representação jurídicas;
79111000-5 Serviços de assessoria 
jurídica;
79112100-3 Serviços de representação;
79120000-1 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor e patentes;
79121000-8 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor;
79121100-90 Serviços de consultoria em 
matéria de direitos de autor de software;
79130000-4 Serviços de certificação e 
documentação legal;
79131000-1 Serviços de documentação;
79132000-8 Serviços de certificação;
79140000-7 Serviços de assessoria e 
informação jurídicas;

Or. en

Justificação

Só se justifica um tratamento específico de serviços na medida em que se aplique a todos os 
serviços da mesma natureza, serviços jurídicos – baseando-se nos mesmos princípios de 
confidencialidade não devem ser discriminados.


