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Alteração 237
Peter Simon

Proposta de diretiva
-

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão relativa à adjudicação de 
contratos de concessão.

Or. de

Justificação

O direito primário e a jurisprudência do TJUE formam um quadro jurídico objetivo e flexível para a 
adjudicação de concessões e tornam obrigatório um procedimento transparente e não-
discriminatório. As diversas formas de concessões e estruturas administrativas nos Estados-Membros
tornam um procedimento uniforme inadequado (princípio da subsidiariedade) e restringiriam as 
margens de manobra das autoridades locais, que haviam sido consideravelmente alargadas pelo 
Tratado de Lisboa.

Alteração 238
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
-

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. de

Alteração 239
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
-
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Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. it

Justificação

La proposta della Commissione Europea non é compatibile con il principio di sussidiarietà, poiché 
essa é relativa ad un settore dove non si rilevano evidenti distorsioni del mercato interno e gli
obiettivi dell'azione prevista possono essere conseguiti dagli Stati Membri, sia a livello centrale, che 
regionale e locale. Inoltre, quello delle concessioni é un ambito non assimilabile agli altri settori 
economici, e vede la presenza di tradizioni giuridiche e prassi molto differenti tra gli Stati Membri.
Infine, il livello di dettaglio della proposta é tale da rendere molto complessa la sua eventuale 
applicazione.

Alteração 240
Heide Rühle, Emilie Turunen
em nome do Grupo Verts/ALE
Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Anja Weisgerber

Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong
em nome do Grupo GUE/NGL

Proposta de diretiva
-

Texto da Comissão Alteração

O Parlamento Europeu rejeita a proposta 
da Comissão.

Or. en

Justificação

The Commission proposal is useless and does not bring any added-value to the current 
situation. As stated in the Resolution on modernisation of public procurement adopted by a 
wide majority of the European Parliament in October 2011 (A7-0326/2011), any proposal for 
a legal act dealing with service concessions would be justified only with a view to remedying 
distortions in the functioning of the internal market; and since such distortions have not 
hitherto been identified, a legal act on service concessions is unnecessary because it is not 
geared to an identifiable improvement in the functioning of the internal market.
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Alteração 241
Bernadette Vergnaud, Marc Tarabella

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 seus artigos 14.º, 53.º, 
n.º 1, 62.º e 114.º, bem como o respetivo 
Protocolo 26,

Or. fr

Justificação

Tomada em consideração das disposições ligadas aos serviços de interesse geral e das suas 
especificidades na diretiva.

Alteração 242
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Citação 1-A (nova)

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o artigo 14.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, bem como o respetivo Protocolo 
26,

Or. fr

Alteração 243
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Citação 1-B (nova)
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Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o artigo 4.º, n.º 2, do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia,

Or. fr

Alteração 244
Heide Rühle

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, 53.º, n.º 1, 
62.º e 114.º, bem como o Protocolo n.º 26,

Or. en

Alteração 245
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas 

Suprimido
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nem sempre conseguem dar a melhor 
utilização aos dinheiros públicos de modo 
a que os cidadãos da UE possam 
beneficiar de serviços de qualidade ao 
melhor preço. Um quadro jurídico 
adequado para a adjudicação das 
concessões garantirá o acesso efetivo e 
não-discriminatório de todos os 
operadores económicos da União ao 
mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos 
para o cidadão.

Or. en

Alteração 246
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas 
nem sempre conseguem dar a melhor 
utilização aos dinheiros públicos de modo 
a que os cidadãos da UE possam 
beneficiar de serviços de qualidade ao 
melhor preço. Um quadro jurídico 
adequado para a adjudicação das 
concessões garantirá o acesso efetivo e 
não-discriminatório de todos os 
operadores económicos da União ao 
mercado e a segurança jurídica, 

Suprimido
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promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos 
para o cidadão.

Or. de

Alteração 247
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos para 
o cidadão.

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos para 
o cidadão. É oportuno instituir a nível 
europeu um princípio geral visando 
incluir as PME na atribuição de 
concessões, a fim de favorecer as suas 
possibilidades de acesso ao mercado das 
concessões.

Or. it
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Alteração 248
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços estratégicos para 
o cidadão.

(1) A ausência de regras claras a nível da 
União para a adjudicação de contratos de 
concessão resulta numa situação de 
insegurança jurídica e em obstáculos à 
livre prestação de serviços e distorce o 
funcionamento do mercado interno. Daí 
resulta que os operadores económicos, 
sobretudo as pequenas e médias empresas 
(PME), se veem privados dos seus direitos 
no quadro do mercado interno e perdem 
importantes oportunidades económicas, 
enquanto que as autoridades públicas nem 
sempre conseguem dar a melhor utilização 
aos dinheiros públicos de modo a que os 
cidadãos da UE possam beneficiar de 
serviços de qualidade ao melhor preço. Um 
quadro jurídico adequado para a 
adjudicação das concessões garantirá o 
acesso efetivo e não-discriminatório de 
todos os operadores económicos da União 
ao mercado e a segurança jurídica, 
promovendo investimentos públicos em 
infraestruturas e serviços de interesse 
económico geral para o cidadão.

Or. fr

Alteração 249
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 2

Texto da Comissão Alteração

(2) Os contratos públicos desempenham (2) Os contratos públicos desempenham 
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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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência. Existe um risco de 
insegurança jurídica associado às 
diferenças de interpretação dos princípios 
do Tratado pelos legisladores nacionais e 
às fortes disparidades entre as legislações 
dos vários Estados-Membros. Esse risco 
tem vindo a ser confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, que é exaustiva mas só 
resolveu parcialmente determinados 
aspetos da adjudicação de contratos de 
concessão. Assim, uma concretização 
uniforme dos princípios do Tratado em 
todos os Estados-Membros e a eliminação 
das discrepâncias no seu entendimento 
daí decorrente são necessárias a nível da 
União para eliminar as distorções
remanescentes do mercado interno.

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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência.

Or. en
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Alteração 250
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência. Existe um risco de 
insegurança jurídica associado às 
diferenças de interpretação dos princípios 
do Tratado pelos legisladores nacionais e 
às fortes disparidades entre as legislações 
dos vários Estados-Membros. Esse risco 
tem vindo a ser confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, que é exaustiva mas só 
resolveu parcialmente determinados 
aspetos da adjudicação de contratos de 
concessão. Assim, uma concretização 
uniforme dos princípios do Tratado em 

(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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência. Existe um risco de 
insegurança jurídica associado às 
diferenças de interpretação dos princípios 
do Tratado pelos legisladores nacionais e 
às fortes disparidades entre as legislações 
dos vários Estados-Membros. Esse risco 
tem vindo a ser confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, mas só resolveu 
parcialmente determinados aspetos da 
adjudicação de contratos de concessão. 
Assim, uma concretização uniforme dos 
princípios do Tratado em todos os 
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todos os Estados-Membros e a eliminação 
das discrepâncias no seu entendimento daí 
decorrente são necessárias a nível da União 
para eliminar as distorções remanescentes 
do mercado interno.

Estados-Membros e a eliminação das 
discrepâncias no seu entendimento daí 
decorrente são necessárias a nível da União 
para eliminar as distorções remanescentes 
do mercado interno.

Or. en

Alteração 251
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

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. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse 
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência. Existe um risco de 
insegurança jurídica associado às 
diferenças de interpretação dos princípios 
do Tratado pelos legisladores nacionais e 

(2) Os contratos públicos desempenham 
um papel fundamental na estratégia Europa 
2020, como um dos instrumentos de 
mercado a utilizar para garantir um 
crescimento inteligente, sustentável e 
inclusivo, assegurando simultaneamente a 
utilização mais eficiente dos fundos 
públicos. A adjudicação de concessões de 
empreitada de obras está atualmente sujeita 
às regras básicas da Diretiva 2004/18/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
31 de março de 2004, relativa à 
coordenação dos processos de adjudicação 
dos contratos de empreitada de obras 
públicas, dos contratos públicos de 
fornecimento e dos contratos públicos de 
serviços, enquanto que a adjudicação de 
concessões de serviços de interesse
transfronteiras é abrangida pelos princípios 
do Tratado, em especial a livre circulação 
de mercadorias, a liberdade de 
estabelecimento e a liberdade de prestação 
de serviços, bem como pelos princípios 
derivados como a igualdade de tratamento, 
a não-discriminação, o reconhecimento 
mútuo, a proporcionalidade e a 
transparência.
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às fortes disparidades entre as legislações 
dos vários Estados-Membros. Esse risco 
tem vindo a ser confirmado pela 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
União Europeia, que é exaustiva mas só 
resolveu parcialmente determinados 
aspetos da adjudicação de contratos de 
concessão. Assim, uma concretização 
uniforme dos princípios do Tratado em 
todos os Estados-Membros e a eliminação 
das discrepâncias no seu entendimento 
daí decorrente são necessárias a nível da 
União para eliminar as distorções 
remanescentes do mercado interno.

Or. en

Alteração 252
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva não deverá afetar de 
modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas que decidam disponibilizar 
diretamente os bens ou serviços ao público 
ou subcontratar essa prestação a terceiros. 
Os Estados-Membros e as autoridades 
públicas deverão continuar a poder definir 
as características do serviço a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.

(3) A presente diretiva reconhece e 
reafirma o direito dos Estados-Membros
de determinar os meios de organização 
que considerem mais adequados para 
executarem as obras e prestarem os 
serviços pelos quais são responsáveis. A 
presente diretiva não deverá afetar de 
modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas de executarem obras, prestarem 
serviços ao público ou subcontratar essa 
prestação a terceiros. Os Estados-Membros
e as autoridades públicas deverão manter o 
direito de definir e especificar as 
características dos serviços a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.
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Or. en

Alteração 253
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva não deverá afetar
de modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas que decidam disponibilizar 
diretamente os bens ou serviços ao público 
ou subcontratar essa prestação a terceiros.
Os Estados-Membros e as autoridades 
públicas deverão continuar a poder definir 
as características do serviço a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.

(3) A presente diretiva, em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no direito da União, não afeta
de modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas que decidam disponibilizar 
diretamente os bens ou serviços ao público 
ou subcontratar essa prestação a terceiros.
Tal aplica-se, em particular, aos serviços 
de interesse geral e aos serviços de
interesse económico geral, na aceção do 
artigo 14.º do TFUE e do artigo 2.º do 
Protocolo n.º 26 sobre os serviços de 
interesse geral. Os Estados-Membros e as 
autoridades públicas conservam o direito 
de definir e de especificar as características 
do serviço a prestar, nomeadamente através 
da imposição de condições relativas à 
qualidade ou ao preço dos serviços, de 
modo que lhes permita garantir a 
realização dos seus objetivos em matéria 
de políticas públicas.

Or. de

Justificação

A presente alteração sublinha o facto de a diretiva não interferir no princípio da liberdade 
administrativa das autoridades públicas e não impõe quaisquer regras aos Estados-Membros
ou às suas autoridades quanto à obrigatoriedade de um serviço ser prestado pelo Estado ou 
por terceiros. Para além disso, realça-se o facto de este princípio se aplicar também a áreas 
sensíveis relacionadas com a prestação de serviços de interesse geral ou de interesse 
económico geral.
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Alteração 254
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva não deverá afetar de 
modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas que decidam disponibilizar 
diretamente os bens ou serviços ao público 
ou subcontratar essa prestação a terceiros. 
Os Estados-Membros e as autoridades 
públicas deverão continuar a poder definir 
as características do serviço a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.

(3) A presente diretiva reconhece e 
reafirma o direito dos Estados-Membros e 
das autoridades públicas de determinar os 
meios administrativos que considerem 
mais adequados para executarem as obras 
e prestarem os serviços pelos quais são 
responsáveis. A presente diretiva não 
deverá afetar de modo algum a liberdade 
dos Estados-Membros e das autoridades 
públicas de executarem obras, prestarem
serviços diretamente ao público ou 
subcontratar essa prestação a terceiros. Os 
Estados-Membros e as autoridades 
públicas deverão manter o direito de
definir e especificar as características dos 
serviços a prestar, nomeadamente através 
da imposição de condições relativas à 
qualidade ou ao preço dos serviços, bem 
como em relação às condições de trabalho 
em que os serviços são prestados, de modo 
que lhes permita garantir a realização dos 
seus objetivos em matéria de políticas 
públicas.

Or. en

Alteração 255
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

(3) A presente diretiva não deverá afetar de 
modo algum a liberdade dos 
Estados-Membros e das autoridades 
públicas que decidam disponibilizar 

(3) Nos termos do artigo 4.º do Tratado da 
União Europeia, a diretiva respeita as 
identidades nacionais dos 
Estados-Membros, refletidas nas 
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diretamente os bens ou serviços ao público 
ou subcontratar essa prestação a terceiros. 
Os Estados-Membros e as autoridades 
públicas deverão continuar a poder definir 
as características do serviço a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade ou ao preço 
dos serviços, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.

estruturas políticas e constitucionais 
fundamentais de cada um deles, incluindo 
no que se refere à autonomia local e 
regional. Nos termos do artigo 14.º do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
Europeia e do Protocolo n.º 26 relativo 
aos serviços de interesse geral, a presente 
diretiva não deverá afetar de modo algum a 
liberdade dos Estados-Membros e das 
autoridades públicas que decidam 
disponibilizar diretamente os bens ou 
serviços ao público ou subcontratar essa 
prestação a terceiros. Os Estados-Membros
e as autoridades públicas, incluindo as 
autoridades subestatais, deverão continuar 
a poder definir as características do serviço 
a prestar, nomeadamente através da 
imposição de condições relativas à 
qualidade ou ao preço dos serviços, de 
modo que lhes permita garantir a 
realização dos seus objetivos em matéria 
de políticas públicas.

Or. en

Alteração 256
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva não afeta a 
liberdade das autoridades públicas para 
definir, a nível nacional, o âmbito dos 
serviços de interesse económico e as 
características do serviço a prestar, 
nomeadamente através da imposição de 
condições relativas à qualidade do 
serviço, de modo que lhes permita 
garantir a realização dos seus objetivos 
em matéria de políticas públicas. A 
presente diretiva não diz respeito ao 
financiamento de serviços de interesse 
económico geral nem se aplica aos 
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regimes de auxílios concedidos pelos 
Estados-Membros, em particular nos 
domínios da assistência social, 
respeitando as normas comunitárias em 
matéria de concorrência.

Or. en

Alteração 257
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A presente diretiva não afeta os 
termos e condições de emprego aplicáveis, 
designadamente no que toca aos períodos 
máximos de trabalho e períodos mínimos 
de descanso, à duração mínima das férias 
anuais remuneradas, às remunerações 
mínimas, bem como à saúde, segurança e 
higiene no trabalho, aplicadas pelos 
Estados-Membros em conformidade com 
o direito comunitário, nem afeta as 
relações entre os parceiros sociais, 
incluindo o direito de negociar e celebrar 
convenções coletivas, o direito à greve e à 
ação coletiva, em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais que 
respeitem o direito comunitário.

Or. en

Alteração 258
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) Os Estados-Membros podem 
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determinar que as autoridades e entidades 
adjudicantes procedam à adjudicação das 
concessões nomeadamente com base no 
critério da proposta economicamente mais 
vantajosa. Este critério poderá referir-se, 
além do preço ou dos custos, à qualidade, 
designadamente valor técnico, 
características estéticas e funcionais, 
acessibilidade, conceção para todos os 
utilizadores, características ambientais e 
caráter inovador. Poderá referir-se ainda 
ao serviço e assistência técnica pós-venda, 
à data de entrega, ao prazo de entrega ou 
de execução, à organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
da concessão em questão, assim como ao 
procedimento específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados de modo a não 
discriminar os operadores económicos.

Or. en

Alteração 259
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 4

Texto da Comissão Alteração

(4) Para as concessões acima de um 
determinado valor, importa prever uma 
coordenação mínima dos procedimentos 
nacionais para a respetiva adjudicação 
com base nos princípios do Tratado, a fim 
de garantir a abertura das concessões à 
concorrência e uma segurança jurídica 
adequada. As disposições de coordenação 
não deverão ultrapassar o necessário para 
a realização dos citados objetivos. 
Contudo, os Estados-Membros deverão 
ser autorizados a completar e a alargar 
essas disposições se o considerarem 
necessário, nomeadamente para 
assegurar o cumprimento dos 

Suprimido
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anteriormente referidos princípios.

Or. en

Alteração 260
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos 
mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou 
exploração de redes para a prestação dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. de

Alteração 261
Sabine Verheyen, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 

Suprimido
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setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos 
mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou 
exploração de redes para a prestação dos 
serviços em causa.

Or. de

Alteração 262
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos 
mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou 
exploração de redes para a prestação dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. en
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Alteração 263
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos
mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou 
exploração de redes para a prestação dos 
serviços em causa.

Suprimido

Or. de

Alteração 264
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem 
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos 

(5) Nos termos das resoluções do 
Parlamento Europeu de 14.01.2004, 
10.03.2004 e 31.05.2006, o setor da água 
não deve ser liberalizado mas sim 
modernizado. Por conseguinte, o setor da 
água deve ser excluído do âmbito da 
presente diretiva.
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mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou 
exploração de redes para a prestação dos 
serviços em causa.

Or. en

Alteração 265
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto que 
as autoridades nacionais podem influenciar 
o comportamento das entidades que 
operam nesses setores e vista também a 
natureza fechada dos mercados onde 
operam, devido à existência de direitos 
especiais ou exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou exploração 
de redes para a prestação dos serviços em 
causa.

(5) Deverão também ser introduzidas 
determinadas disposições de coordenação 
para a adjudicação de concessões de 
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da energia, dos transportes e dos 
serviços postais, visto que as autoridades 
nacionais podem influenciar o 
comportamento das entidades que operam 
nesses setores e vista também a natureza 
fechada dos mercados onde operam, 
devido à existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou exploração 
de redes para a prestação dos serviços em 
causa.

Or. de

Alteração 266
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 5
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Texto da Comissão Alteração

(5) Deverão também ser introduzidas
determinadas disposições de coordenação
para a adjudicação de concessões de
empreitadas de obras e de serviços nos 
setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, visto 
que as autoridades nacionais podem
influenciar o comportamento das 
entidades que operam nesses setores e 
vista também a natureza fechada dos 
mercados onde operam, devido à 
existência de direitos especiais ou 
exclusivos concedidos pelos 
Estados-Membros em matéria de 
abastecimento, fornecimento ou exploração 
de redes para a prestação dos serviços em 
causa.

(5) Devem também ser introduzidas 
disposições específicas para as concessões 
de serviços de interesse económico geral, 
cujos objetivos e missões particulares 
sejam determinados pelas autoridades 
nacionais, que têm total liberdade de 
escolha quanto ao modo de gestão e que
podem conceder direitos especiais ou 
exclusivos em matéria de abastecimento, 
fornecimento ou exploração de redes para a 
prestação dos serviços em causa.

Or. fr

Alteração 267
Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer, Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Em conformidade com as 
resoluções do Parlamento Europeu de 14 
de janeiro de 2004, de 10 de março de 
2004 e de 31 de maio de 2006, o setor da 
água não deve ser liberalizado, mas sim 
modernizado. Por conseguinte, deverá ser 
excluído do âmbito de aplicação da 
presente diretiva. 

Or. de

Justificação

A vontade direta do Parlamento Europeu no que respeita ao setor da água reflete-se nas 
resoluções de 14 de janeiro de 2004, 10 março de 2004 e 31 de maio de 2006. O Parlamento 
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Europeu não apoia uma liberalização no setor da água (ou da energia, das telecomunicações 
ou dos serviços postais), mas sim a sua modernização, coadunando os princípios económicos 
com as normas da qualidade e ambientais e com a eficiência necessária.

Alteração 268
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Considerando 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(5-A) Em conformidade com as 
resoluções do Parlamento Europeu de 14 
de janeiro de 2004, de 10 de março de 
2004 e de 31 de maio de 2006, o setor da 
água não deve ser liberalizado, mas sim 
modernizado. Por conseguinte, deverá ser 
excluído do âmbito de aplicação da 
presente diretiva.

Or. de

Alteração 269
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
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Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras, em particular no 
domínio dos portos marítimos e interiores,
em que o Estado ou a autoridade ou 
entidade adjudicante se limitam a 
estabelecer condições gerais de utilização, 
sem adquirir determinadas obras ou 
serviços.

Or. de

Alteração 270
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou as 
licenças, ou os requisitos de aprovação 
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pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

para a prestação de serviços sociais, pelos
quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser considerados
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Or. de

Alteração 271
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
emitidas por períodos limitados pelas 
quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
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determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Or. it

Alteração 272
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
locação em que o Estado ou a autoridade 
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ou a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

ou entidade adjudicante se limitam a 
estabelecer condições gerais de utilização, 
sem adquirir determinadas obras ou 
serviços. As condições gerais contidas 
tanto nos contratos de locação como de 
arrendamento de terras são normas 
relativas à transmissão da propriedade 
arrendada para o arrendatário, à sua 
utilização (por exemplo, uma descrição da 
propriedade arrendada, disposições sobre 
as utilizações permitidas e a exploração 
otimizada da mesma, como indicadores de
desempenho e normas ambientais), às 
obrigações respetivas do senhorio e do 
arrendatário relativamente à manutenção 
da mesma, à duração da locação e 
recuperação da mesma pelo senhorio e 
aos custos de arrendamento e outros 
suportados pelo arrendatário (incluindo 
cláusulas de penalização).

Or. de

Alteração 273
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços
que são objeto do contrato. A execução 
dessas obras ou a prestação desses serviços 
estão sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso através dos quais uma ou mais
autoridades ou entidades adjudicantes 
(doravante designado "concedente") 
adjudicam, a um ou mais operadores 
económicos, a execução de trabalhos ou a 
gestão de serviços pelos quais são 
responsáveis, e em que a contrapartida
para esta delegação consiste quer no 
direito de executar e gerir as obras ou 
prestar os serviços que são objeto do 
contrato, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços devem 
estar sujeitas a obrigações vinculativas 
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pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado 
ou a autoridade ou entidade adjudicante 
se limitam a estabelecer condições gerais 
de utilização, sem adquirir determinadas 
obras ou serviços.

específicas definidas pelo concedente e 
que têm força legal. Em contraste, certos 
atos de natureza estatal, como as 
autorizações ou licenças pelas quais um 
Estado ou uma autoridade pública 
estabelecem condições para o exercício de 
uma determinada atividade económica, não 
devem ser consideradas concessões. O 
mesmo se aplica a determinados acordos 
que têm por objeto o direito de prestação 
de serviços sociais ou o direito de celebrar 
acordos através dos quais o Estado ou a 
entidade ou autoridade adjudicante 
concede a um operador económico o 
direito de explorar determinados domínios 
ou recursos públicos, como os contratos de 
locação e arrendamento de terrenos 
individuais, nomeadamente em áreas do 
setor dos portos marítimos ou fluviais, ou 
os direitos de passagem, e que, enquanto 
regra, estabelecem condições gerais de 
utilização, sem que a autoridade pública 
se converta num destinatário de
determinadas obras ou serviços prestados 
pelo parceiro adjudicante.

Or. en

Justificação

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Alteração 274
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Considerando 6
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Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

(6) As concessões relevantes para os fins 
da presente diretiva são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as habilitações, autorizações 
ou licenças - mesmo que alguns atos 
similares sejam designados “concessões” 
em alguns Estados-Membros - pelas quais 
um Estado ou uma autoridade pública 
estabelecem condições para o exercício de 
uma determinada atividade económica ou 
permitem a um operador económico a 
execução de obras ou o exercício de 
atividades económicas, também sob a 
forma de serviços, não devem ser 
consideradas concessões nos termos da 
presente diretiva. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras
ou serviços.

Or. it

Justificação

A alteração visa evitar qualquer eventual equívoco relativamente ao facto de a diretiva não 
se aplicar a qualquer ato ou medida administrativa, desde que se chame “concessão”, mas 
apenas ao instrumento jurídico específico do “contrato de concessão”. Portanto, é muito 
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importante esclarecer que - apesar de no ordenamento jurídico interno de um 
Estado-Membro se falar em medidas de concessão - esses casos não são abrangidos pelo 
âmbito de aplicação da proposta de diretiva.

Alteração 275
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. Do mesmo modo, não devem 
ser considerados concessões os acordos 
que têm por objeto o direito de um 
operador económico a explorar 
determinados domínios ou recursos 
públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras de natureza 
pública ou privada em que o Estado ou a 
autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais e/ou 
obrigações vinculativas específicas e com 
força legal que se relacionam com a
utilização dos terrenos sem adquirir 
determinadas obras ou serviços. No quadro 
destes contratos de arrendamento de 
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terras de natureza pública ou privada, 
devem considerar-se como condições e 
obrigações destinadas exclusivamente a 
regulamentar a utilização do terreno: a 
utilização que será dada ao domínio ou 
recurso público (por ex., descrição e 
utilização autorizada, obrigações 
destinadas a otimizar a utilização, como 
indicadores de desempenho ou normas 
ambientais), as obrigações das partes 
contratantes relativas à manutenção do 
domínio ou recurso público, os encargos 
ou renda e despesas acessórias a serem 
suportados pelo arrendatário (incluindo 
penalizações em caso de incumprimento 
do contrato).

Or. en

Justificação

A intenção da Comissão, no sentido de excluir os contratos de arrendamento de terras, deve 
ser esclarecida para aumentar a certeza jurídica e assegurar condições paritárias entre as 
partes contratantes. Os dois instrumentos mais comuns em matéria de arrendamento de 
terras são os contratos de arrendamento de terras de natureza pública e privada. Embora 
possam estabelecer condições gerais e/ou condições específicas vinculativas e juridicamente 
aplicáveis, não se consideram concessões no sentido da presente diretiva, uma vez que não se 
trata da aquisição de trabalhos ou serviços. 

Alteração 276
Hans-Peter Mayer, Sabine Verheyen, Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Anja 
Weisgerber, Heide Rühle, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
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são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou as 
licenças, ou os requisitos de aprovação 
para a prestação de serviços sociais, pelos
quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser considerados
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
locação ou arrendamento de terras em que 
o Estado ou a autoridade ou entidade 
adjudicante se limitam a estabelecer 
condições gerais de utilização, sem 
adquirir determinadas obras ou serviços. 
As condições gerais contidas tanto nos 
contratos de locação como de
arrendamento de terras são normas 
relativas à transmissão da propriedade 
arrendada para o arrendatário, à sua 
utilização (por exemplo, uma descrição da 
propriedade arrendada, disposições sobre 
as utilizações permitidas e a exploração 
otimizada da mesma, como indicadores de 
desempenho e normas ambientais), às 
obrigações respetivas do senhorio e do 
arrendatário relativamente à manutenção 
da mesma, à duração da locação e 
recuperação da mesma pelo senhorio e 
aos custos de arrendamento e outros 
suportados pelo arrendatário, incluindo 
cláusulas de penalização.

Or. de

Justificação

A fim de garantir a segurança jurídica, importa definir os termos "se limitam a estabelecer 
condições gerais". A definição do TJUE no processo C-241/83 deve ser utilizada e aplicada.
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Alteração 277
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços. Tal aplica-se igualmente a 
acordos que abram de forma geral e não-
discriminatória o acesso ao mercado a 
todos os operadores económicos que 
cumpram as condições previamente 
estabelecidas pela autoridade adjudicante, 
sem limites ou fixação de quotas. Os 
contratos de urbanização também não 
constituem concessões.
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Or. de

Justificação

Clarificação do conceito de concessão. A atual formulação, que se restringe explicitamente a 
autorizações e licenças, bem como a determinados acordos relativos à utilização de domínios 
ou recursos públicos, não é suficientemente precisa de forma a excluir do âmbito de 
aplicação da diretiva todos os procedimentos que não terminam com uma decisão de seleção 
exclusiva da autoridade adjudicante.

Alteração 278
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal.
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 

(6) As concessões podem ser contratos a 
título oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal.
As concessões também podem ser 
delegações de gestão de serviços, em
particular serviços de interesse económico 
geral, com uma determinada duração, 
para uma atividade específica e num 
território definido. Como tal, não são 
«aquisições» públicas, nem «aquisições», 
nem «contratos públicos». Em contraste, 
certos atos de natureza estatal, como as 
autorizações ou licenças pelas quais um 
Estado ou uma autoridade pública 
estabelecem condições para o exercício de 
uma determinada atividade económica, não 
devem ser consideradas concessões. O 
mesmo se aplica a determinados acordos 
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ou serviços. que têm por objeto o direito de um 
operador económico a explorar 
determinados domínios ou recursos 
públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Or. fr

Alteração 279
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal.
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal.
Em contraste, os atos de natureza estatal, 
como as autorizações, licenças, 
adjudicações e atos semelhantes, pelas 
quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
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limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Or. fr

Justificação

A redação proposta no considerando 6 para definir o termo “ concessão” pode gerar alguma 
incerteza.  Para resolver este problema, seria possível acrescentar “adjudicações ou atos 
semelhantes” à lista das exclusões específicas. O termo “certos” é supérfluo e pode ser 
suprimido.

Alteração 280
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
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recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços. As simples autorizações ou o 
direito a utilizar bens públicos ou 
propriedade pública não constituem 
concessões de serviços.

Or. de

Justificação

As autorizações e o direito à utilização de propriedade e bens públicos não constituem 
contratos públicos no mercado. É, portanto, necessário clarificar que estes casos não devem 
ser classificados como concessões de serviços, pelo que não são abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da diretiva.

Alteração 281
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 

(6) As concessões são contratos a título 
oneroso celebrados entre um ou mais 
operadores económicos e uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes que 
têm por objeto a execução de obras ou a 
prestação de serviços nos quais a 
contrapartida consiste normalmente no 
direito de explorar as obras ou serviços que 
são objeto do contrato. A execução dessas 
obras ou a prestação desses serviços estão 
sujeitas a obrigações vinculativas 
específicas definidas pela autoridade ou 
entidade adjudicante e que têm força legal. 
Em contraste, certos atos de natureza 
estatal, como as autorizações ou licenças 
pelas quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
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concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

concessões. Do mesmo modo, não devem 
ser considerados concessões os acordos 
que têm por objeto o direito de um 
operador económico a explorar 
determinados domínios ou recursos 
públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras de natureza 
pública ou privada em que o Estado ou a
autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais e/ou 
obrigações vinculativas específicas e com 
força legal que se relacionam com a
utilização dos terrenos sem adquirir 
determinadas obras ou serviços. No quadro 
destes contratos de arrendamento de 
terras de natureza pública ou privada, 
devem considerar-se como condições e 
obrigações destinadas exclusivamente a 
regulamentar a utilização do terreno: os 
termos que regem o início da vigência do 
contrato por parte do arrendatário, a 
utilização que será dada ao domínio ou 
recurso público (por ex., descrição e 
utilização autorizada, obrigações 
destinadas a otimizar a utilização, como 
indicadores de desempenho ou normas 
ambientais), as obrigações das partes 
contratantes relativas à manutenção do 
domínio ou recurso público, a duração do 
contrato e a denúncia do mesmo por parte 
do arrendatário, os encargos ou renda e 
despesas acessórias a serem suportados 
pelo arrendatário (incluindo penalizações 
em caso de incumprimento do contrato).

Or. en

Alteração 282
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As dificuldades decorrentes da (7) A principal característica de uma 
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interpretação dos conceitos de concessão 
e de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica entre as 
partes interessadas, estando na origem de 
inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça 
de União Europeia na matéria. Por 
conseguinte, a definição de concessão 
deve ser esclarecida, nomeadamente 
fazendo referência ao conceito de risco 
substancial de exploração. A principal 
característica de uma concessão, ou seja, o 
direito de explorar as obras ou serviços, 
implica sempre a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
associado à possibilidade de não recuperar 
os investimentos efetuados nem as 
despesas suportadas com a exploração das 
obras ou serviços adjudicados. A aplicação 
de regras de contratação especificamente 
aplicáveis à adjudicação de concessões não 
se justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. Ao 
mesmo tempo, importa esclarecer que
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

concessão, ou seja, o direito de explorar as 
obras ou serviços, implica sempre a 
transferência para o concessionário de um 
risco económico associado à possibilidade 
de não recuperar os investimentos 
efetuados nem as despesas suportadas com 
a exploração das obras ou serviços 
adjudicados em condições normais de 
funcionamento. A aplicação de regras de 
contratação especificamente aplicáveis à 
adjudicação de concessões não se 
justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais. No entanto,
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

Or. en

Alteração 283
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 7
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Texto da Comissão Alteração

(7) As dificuldades decorrentes da 
interpretação dos conceitos de concessão e 
de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica entre as 
partes interessadas, estando na origem de 
inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça 
de União Europeia na matéria. Por 
conseguinte, a definição de concessão deve 
ser esclarecida, nomeadamente fazendo 
referência ao conceito de risco substancial 
de exploração. A principal característica de 
uma concessão, ou seja, o direito de 
explorar as obras ou serviços, implica 
sempre a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
associado à possibilidade de não recuperar 
os investimentos efetuados nem as 
despesas suportadas com a exploração das 
obras ou serviços adjudicados. A aplicação 
de regras de contratação especificamente 
aplicáveis à adjudicação de concessões não 
se justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. Ao 
mesmo tempo, importa esclarecer que 
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

(7) As dificuldades decorrentes da 
interpretação dos conceitos de concessão e 
de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica entre as 
partes interessadas, estando na origem de 
inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça 
de União Europeia na matéria. Por 
conseguinte, a definição de concessão deve 
ser esclarecida, nomeadamente fazendo 
referência ao conceito de risco substancial 
de exploração. Em termos gerais, a 
principal característica de uma concessão, 
ou seja, o direito de explorar as obras ou 
serviços, implica sempre a transferência 
para o concessionário de um risco 
económico associado à possibilidade de 
não recuperar os investimentos efetuados 
nem as despesas suportadas com a 
exploração das obras ou serviços 
adjudicados. Além disso, no que toca às 
concessões de serviços de interesse geral, 
a delegação de gestão que as caracteriza 
implica, para o concessionário, a rigorosa 
execução da missão particular que lhe é 
confiada, em particular dos valores 
claramente estabelecidos pelo 
Protocolo 26 anexo ao TUE e ao TFUE: 
um elevado nível de qualidade, de 
segurança e de acessibilidade de preços, a 
igualdade de tratamento e a promoção do 
acesso universal e dos direitos dos 
utilizadores. A aplicação de regras de 
contratação especificamente aplicáveis à 
adjudicação de concessões não se 
justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. Ao 
mesmo tempo, importa esclarecer que 
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
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a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

Or. fr

Alteração 284
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 7

Texto da Comissão Alteração

(7) As dificuldades decorrentes da 
interpretação dos conceitos de concessão 
e de contrato público têm sido fonte de 
constante insegurança jurídica entre as 
partes interessadas, estando na origem de 
inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça 
de União Europeia na matéria. Por 
conseguinte, a definição de concessão 
deve ser esclarecida, nomeadamente 
fazendo referência ao conceito de risco 
substancial de exploração. A principal 
característica de uma concessão, ou seja, o 
direito de explorar as obras ou serviços, 
implica sempre a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
associado à possibilidade de não recuperar 
os investimentos efetuados nem as 
despesas suportadas com a exploração das 
obras ou serviços adjudicados. A aplicação 
de regras de contratação especificamente 
aplicáveis à adjudicação de concessões não 
se justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais, garantindo 
uma receita mínima igual ou superior às 
despesas que este deverá suportar no 
âmbito da execução do contrato. Ao 
mesmo tempo, importa esclarecer que
determinados mecanismos em que os 

(7) A principal característica de uma 
concessão, ou seja, o direito de explorar as 
obras ou serviços, implica sempre a 
transferência para o concessionário de um 
risco económico associado à possibilidade 
de não recuperar os investimentos 
efetuados nem as despesas suportadas com 
a exploração das obras ou serviços 
adjudicados em condições normais de 
funcionamento. A aplicação de regras de 
contratação especificamente aplicáveis à 
adjudicação de concessões não se 
justificaria se a autoridade ou entidade 
adjudicante isentasse o concessionário de 
quaisquer perdas potenciais. No entanto,
determinados mecanismos em que os 
pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.
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pagamentos são integralmente efetuados 
por autoridades ou entidades adjudicantes 
devem ser considerados concessões quando 
a recuperação dos investimentos e dos 
custos suportados pelo operador na 
execução da obra ou na prestação do 
serviço dependerem da procura real ou da 
disponibilidade da obra ou serviço em 
questão.

Or. en

Alteração 285
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva.

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva. No entanto, é 
necessário estabelecer uma distinção nos 
casos em que o risco de exploração em 
determinados mercados é reduzido logo 
desde o início. Tal não impede que uma 
concessão seja aceite (ver acórdão do 
TJUE no processo WAZV Gotha (C-
206/08)).

Or. de

Justificação

Em conformidade com a jurisprudência do TJUE no processo WAZV Gotha (C-206/08), não 
é adequado exigir que uma autoridade que adjudica uma concessão garanta uma 
concorrência maior e um risco económico mais elevado do que o que se verifica no setor em 
causa devido às regulamentações que o regem.
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Alteração 286
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva.

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva. No entanto, deve 
distinguir-se esta situação dos casos em 
que o risco de exploração para 
determinados mercados é limitado desde o 
início, contudo, este risco limitado é 
totalmente transferido para o 
concessionário, sempre que estas 
condições não impeçam uma qualificação 
enquanto concessão.

Or. en

(consultar o acórdão do Tribunal de Justiça relativamente ao Processo C-206/08)

Alteração 287
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 8

Texto da Comissão Alteração

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva.

(8) Quando existir regulamentação setorial 
específica que preveja a concessão ao 
concessionário da garantia de recuperação 
dos investimentos e custos envolvidos no 
contrato superiores a 50% do seu 
montante, esse contrato não deve ser 
classificado como uma concessão nos 
termos da diretiva.

Or. it
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Alteração 288
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O risco de exploração deve advir dos 
fatores que estão fora do controlo das 
partes e, por conseguinte, não pode ser 
resultado do incumprimento do contrato 
por parte de qualquer uma das partes 
signatárias. O risco de exploração poderá 
consistir no risco de procura ou no risco 
de disponibilidade, quer em separado ou 
em conjunto. Por risco de procura 
entende-se o risco associado à atual 
procura de serviços que são objeto do 
contrato. Por risco de disponibilidade 
entende-se o risco associado ao 
aprovisionamento das obras e dos serviços 
que são objeto do contrato, 
nomeadamente o risco de que o 
aprovisionamento de serviços não 
corresponderá à procura e o risco de 
responsabilidade por ofensas e danos que 
resultem da execução inadequada das 
obras e serviços. Este risco de uma 
prestação inadequada ou de 
responsabilidade pode advir das decisões 
do concessionário relativamente a 
investimentos de capital e outros 
investimentos necessários para executar a 
concessão e pode conduzir a um risco em 
que a execução insuficiente ou a 
inadequação das obras e serviços 
prejudicam seriamente a capacidade do 
concessionário de obter um retorno do 
seu investimento durante o período de 
vigência do contrato da concessão.

Or. en
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Justificação

A definição e o significado de "risco de disponibilidade" presentes no artigo 2.º, n.º 2, não 
são muito claros. Como tal, o novo considerando tenta associar esta definição às decisões do 
concessionário relativamente aos investimentos efetuados na concessão (ver Considerando 
19-A (novo)).

Alteração 289
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 8-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(8-A) O risco de exploração deve advir dos 
fatores que estão fora do controlo das 
partes e, por conseguinte, não pode ser 
resultado do incumprimento do contrato 
por parte de qualquer uma das partes 
signatárias. O risco de exploração poderá 
consistir no risco de procura ou no risco 
de disponibilidade, quer em separado ou 
em conjunto. Por risco de procura 
entende-se o risco associado à atual 
procura de obras e serviços que são objeto 
do contrato. Por risco de disponibilidade 
entende-se o risco associado ao 
aprovisionamento das obras e dos serviços 
que são objeto do contrato, 
nomeadamente o risco de que o 
aprovisionamento de prestação de 
serviços não corresponderá à procura e o 
risco de responsabilidade por ofensas e 
danos que resultem da execução 
inadequada das obras e serviços. Para que 
o contrato seja considerado uma 
concessão, é suficiente que o fornecedor 
assuma a totalidade, ou pelo menos uma 
parte significativa, do risco de exploração 
enfrentado pela autoridade contratante, 
mesmo que, desde o início, esse risco seja 
muito limitado tendo em conta as regras 
pormenorizadas da legislação pública que 
regulamenta esse serviço.
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Or. en

Justificação

A definição de "risco de exploração" deve ter por base o risco de procura e de 
disponibilidade a fim de evitar uma definição vaga. Além disso, esta formulação deve ter em 
conta os acórdãos do Tribunal de Justiça relativos aos Processos C-206/08 ("Eurawasser") e 
C-274/09 ("Stadler").

Alteração 290
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas pelas 
suas disposições na medida em que 
exerçam uma das atividades abrangidas por 
esses direitos. Por conseguinte, é 
conveniente tornar claro que os direitos 
concedidos por meio de um procedimento 
baseado em critérios objetivos, 
nomeadamente nos termos da legislação 
da União, e em que tenha sido garantida a 
publicidade adequada, não constituem 
direitos especiais ou exclusivos para 
efeitos da presente diretiva. Esta 
legislação inclui a Diretiva 98/30/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 
de junho de 1998, relativa a regras 
comuns para o mercado interno do gás 
natural1, a Diretiva 96/92/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 
de dezembro de 1996, que estabelece 
regras comuns para o mercado interno da 
eletricidade2, a Diretiva 97/67/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 
de dezembro de 1997, relativa às regras 

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas por estas
disposições na medida em que exerçam 
uma das atividades abrangidas por esses 
direitos.
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comuns para o desenvolvimento do 
mercado interno dos serviços postais 
comunitários e a melhoria da qualidade 
de serviço3, a Diretiva 94/22/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 
de maio de 1994, relativa às condições de 
concessão e de utilização das autorizações 
de prospeção, pesquisa e produção de 
hidrocarbonetos4 e o Regulamento (CE) 
n.º 1370/2007 do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de outubro de 2007, 
relativo aos serviços públicos de 
transporte ferroviário e rodoviário de 
passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) 
n.º 1107/70 do Conselho5. As formas cada 
vez mais diversificadas de ação pública 
tornaram necessário definir de forma 
mais clara o próprio conceito dos 
contratos em causa. As regras da União 
para as concessões referem a aquisição de 
obras e serviços mediante remuneração 
que consiste na exploração dessas obras 
ou serviços. O conceito de aquisição deve 
ser entendido num sentido lato como a 
obtenção dos benefícios das obras ou 
serviços em questão, sem implicar 
necessariamente uma transferência da 
propriedade para as autoridades ou 
entidades adjudicantes. Além disso, o 
simples financiamento de uma atividade, 
frequentemente associado à obrigação de 
reembolsar os montantes recebidos que 
não sejam utilizados para os efeitos 
previstos, não se enquadra normalmente 
no âmbito da presente diretiva.

Or. en

Alteração 291
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 9
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Texto da Comissão Alteração

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas pelas 
suas disposições na medida em que 
exerçam uma das atividades abrangidas por 
esses direitos. Por conseguinte, é 
conveniente tornar claro que os direitos 
concedidos por meio de um procedimento 
baseado em critérios objetivos, 
nomeadamente nos termos da legislação da 
União, e em que tenha sido garantida a 
publicidade adequada, não constituem 
direitos especiais ou exclusivos para efeitos 
da presente diretiva. Esta legislação inclui 
a Diretiva 98/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 
1998, relativa a regras comuns para o 
mercado interno do gás natural5, a Diretiva 
96/92/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de dezembro de 1996, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade6, a Diretiva 
97/67/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1997, 
relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço7, a Diretiva 
94/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de maio de 1994, relativa 
às condições de concessão e de utilização 
das autorizações de prospeção, pesquisa e 
produção de hidrocarbonetos8 e o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) 
n.º 1107/70 do Conselho9. As formas cada 
vez mais diversificadas de ação pública 

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas pelas 
suas disposições na medida em que 
exerçam uma das atividades abrangidas por 
esses direitos. Por conseguinte, é 
conveniente tornar claro que os direitos 
concedidos por meio de um procedimento 
baseado em critérios objetivos, 
nomeadamente nos termos da legislação da 
União, e em que tenha sido garantida a 
publicidade adequada, não constituem 
direitos especiais ou exclusivos para efeitos 
da presente diretiva. Esta legislação inclui 
a Diretiva 98/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 
1998, relativa a regras comuns para o 
mercado interno do gás natural5, a 
Diretiva 96/92/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 19 de dezembro de 
1996, que estabelece regras comuns para o 
mercado interno da eletricidade6, a 
Diretiva 97/67/CE do Parlamento Europeu 
e do Conselho, de 15 de dezembro de 
1997, relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço7, a Diretiva 
94/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de maio de 1994, relativa 
às condições de concessão e de utilização 
das autorizações de prospeção, pesquisa e 
produção de hidrocarbonetos8 e o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) 
n.º 1107/70 do Conselho9. As formas cada 
vez mais diversificadas de ação pública 
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tornaram necessário definir de forma mais 
clara o próprio conceito dos contratos em 
causa. As regras da União para as 
concessões referem a aquisição de obras e 
serviços mediante remuneração que 
consiste na exploração dessas obras ou 
serviços. O conceito de aquisição deve ser 
entendido num sentido lato como a 
obtenção dos benefícios das obras ou 
serviços em questão, sem implicar 
necessariamente uma transferência da 
propriedade para as autoridades ou 
entidades adjudicantes. Além disso, o 
simples financiamento de uma atividade, 
frequentemente associado à obrigação de 
reembolsar os montantes recebidos que 
não sejam utilizados para os efeitos 
previstos, não se enquadra normalmente 
no âmbito da presente diretiva.

tornaram necessário definir de forma mais 
clara o próprio conceito dos contratos em 
causa. As regras da União para as 
concessões referem a aquisição de obras e 
serviços ou a delegação de gestão por um 
período determinado, para uma atividade 
específica e num território definido, 
mediante remuneração que consiste na 
exploração dessas obras ou serviços por 
conta e risco do concessionário.

Or. fr

Alteração 292
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Considerando 9

Texto da Comissão Alteração

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas pelas 
suas disposições na medida em que 
exerçam uma das atividades abrangidas por 
esses direitos. Por conseguinte, é 
conveniente tornar claro que os direitos 
concedidos por meio de um procedimento 
baseado em critérios objetivos, 
nomeadamente nos termos da legislação da 
União, e em que tenha sido garantida a 
publicidade adequada, não constituem 

(9) A noção de direitos especiais ou 
exclusivos é fundamental para a definição 
do âmbito de aplicação da presente 
diretiva, uma vez que as entidades que não 
sejam entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, nem empresas 
públicas apenas serão abrangidas pelas 
suas disposições na medida em que 
exerçam uma das atividades abrangidas por 
esses direitos. Por conseguinte, é 
conveniente tornar claro que os direitos 
concedidos por meio de um procedimento 
baseado em critérios objetivos, 
nomeadamente nos termos da legislação da 
União, e em que tenha sido garantida a 
publicidade adequada, não constituem 



AM\916800PT.doc 51/182 PE496.581v03-00

PT

direitos especiais ou exclusivos para efeitos 
da presente diretiva. Esta legislação inclui 
a Diretiva 98/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 
1998, relativa a regras comuns para o 
mercado interno do gás natural, a Diretiva 
96/92/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de dezembro de 1996, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade, a Diretiva 
97/67/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1997, 
relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço, a Diretiva 
94/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de maio de 1994, relativa 
às condições de concessão e de utilização 
das autorizações de prospeção, pesquisa e 
produção de hidrocarbonetos e o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) 
n.º 1107/70 do Conselho. As formas cada 
vez mais diversificadas de ação pública 
tornaram necessário definir de forma mais 
clara o próprio conceito dos contratos em 
causa. As regras da União para as 
concessões referem a aquisição de obras e 
serviços mediante remuneração que 
consiste na exploração dessas obras ou 
serviços. O conceito de aquisição deve ser 
entendido num sentido lato como a 
obtenção dos benefícios das obras ou 
serviços em questão, sem implicar 
necessariamente uma transferência da 
propriedade para as autoridades ou 
entidades adjudicantes. Além disso, o 
simples financiamento de uma atividade, 
frequentemente associado à obrigação de 
reembolsar os montantes recebidos que não 
sejam utilizados para os efeitos previstos, 
não se enquadra normalmente no âmbito da 

direitos especiais ou exclusivos para efeitos 
da presente diretiva. Esta legislação inclui 
a Diretiva 98/30/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 22 de junho de 
1998, relativa a regras comuns para o 
mercado interno do gás natural, a Diretiva 
96/92/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 19 de dezembro de 1996, que 
estabelece regras comuns para o mercado 
interno da eletricidade, a Diretiva 
97/67/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 15 de dezembro de 1997, 
relativa às regras comuns para o 
desenvolvimento do mercado interno dos 
serviços postais comunitários e a melhoria 
da qualidade de serviço, a Diretiva 
94/22/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 20 de maio de 1994, relativa 
às condições de concessão e de utilização 
das autorizações de prospeção, pesquisa e 
produção de hidrocarbonetos e o 
Regulamento (CE) n.º 1370/2007 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 
de outubro de 2007, relativo aos serviços 
públicos de transporte ferroviário e 
rodoviário de passageiros e que revoga os 
Regulamentos (CEE) n.º 1191/69 e (CEE) 
n.º 1107/70 do Conselho, bem como 
qualquer outra legislação nacional de um 
Estado-Membro que respeite os princípios 
de igualdade de tratamento, 
transparência, proporcionalidade e 
reconhecimento mútuo consagrados no 
Tratado. As formas cada vez mais 
diversificadas de ação pública tornaram 
necessário definir de forma mais clara o 
próprio conceito dos contratos em causa. 
As regras da União para as concessões 
referem a aquisição de obras e serviços 
mediante remuneração que consiste na 
exploração dessas obras ou serviços. O 
conceito de aquisição deve ser entendido 
num sentido lato como a obtenção dos 
benefícios das obras ou serviços em 
questão, sem implicar necessariamente 
uma transferência da propriedade para as 
autoridades ou entidades adjudicantes. 
Além disso, o simples financiamento de 
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presente diretiva. uma atividade, frequentemente associado à 
obrigação de reembolsar os montantes 
recebidos que não sejam utilizados para os 
efeitos previstos, não se enquadra 
normalmente no âmbito da presente 
diretiva.

Or. it

Justificação

A alteração pretende recuperar, sem possibilidade de equívocos, a noção fundamental já 
utilizada na Diretiva 2004/17 em matéria de concursos nos setores especiais, com base na 
qual “não poderão ser considerados, seja sob que forma for, inclusivamente mediante atos de 
concessão, direitos exclusivos ou especiais os direitos concedidos por um Estado-Membro a 
um número limitado de empresas com base em critérios objetivos, proporcionais e não 
discriminatórios”.

Alteração 293
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por processo de adjudicação 
único, que implica que é o valor global de 
todos os contratos celebrados para um 
determinado efeito que deve respeitar os 
limiares da presente diretiva, devendo o 
processo de adjudicação ser anunciado 
como um todo, eventualmente dividido em 
lotes. O conceito de processo de 
adjudicação único abrange todos os 
fornecimentos, obras e serviços 
necessários para a execução de um 
determinado projeto. Os indicadores da 
existência de um projeto único podem 
consistir, por exemplo, no fato de a 
autoridade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 
conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 

Suprimido
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única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

Or. de

Justificação

O conceito de "projeto", neste contexto, é demasiado impreciso. Uma definição precisa do 
valor de uma concessão não é solução, dado que, na prática, é frequentemente impossível 
determinar as ações que devem continuar a ser abrangidas. Por conseguinte, mantêm-se o 
risco de a utilização do termo "projeto" conduzir regularmente a uma sobrevalorização da 
concessão.

Alteração 294
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por processo de adjudicação 
único, que implica que é o valor global de 
todos os contratos celebrados para um 
determinado efeito que deve respeitar os 
limiares da presente diretiva, devendo o 
processo de adjudicação ser anunciado 
como um todo, eventualmente dividido em 
lotes. O conceito de processo de 
adjudicação único abrange todos os 
fornecimentos, obras e serviços 
necessários para a execução de um 
determinado projeto. Os indicadores da 
existência de um projeto único podem 
consistir, por exemplo, no fato de a 
autoridade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 
conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Supressão do considerando devido à supressão dos termos "projeto único" no artigo 6.º, n.º 
2, uma vez que a acumulação de contratos causa problemas.

Alteração 295
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 10

Texto da Comissão Alteração

(10) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por processo de adjudicação 
único, que implica que é o valor global de 
todos os contratos celebrados para um 
determinado efeito que deve respeitar os 
limiares da presente diretiva, devendo o 
processo de adjudicação ser anunciado 
como um todo, eventualmente dividido em 
lotes. O conceito de processo de 
adjudicação único abrange todos os 
fornecimentos, obras e serviços 
necessários para a execução de um 
determinado projeto. Os indicadores da 
existência de um projeto único podem 
consistir, por exemplo, no fato de a 
autoridade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 
conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

(10) A presente diretiva deve aplicar-se 
apenas a contratos de concessão que se 
encontrem acima de um determinado 
limiar. Por conseguinte, é necessário 
definir o método de cálculo do valor 
estimado de uma concessão, que deve ser 
idêntico ao que é utilizado nas concessões 
de obras e serviços, uma vez que a 
maioria dos contratos se refere a ambos.

Or. en

Alteração 296
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 10
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Texto da Comissão Alteração

(10) Ficou também demonstrado que é 
necessário esclarecer o que deve ser 
entendido por processo de adjudicação 
único, que implica que é o valor global de 
todos os contratos celebrados para um 
determinado efeito que deve respeitar os 
limiares da presente diretiva, devendo o 
processo de adjudicação ser anunciado 
como um todo, eventualmente dividido em 
lotes. O conceito de processo de 
adjudicação único abrange todos os 
fornecimentos, obras e serviços 
necessários para a execução de um 
determinado projeto. Os indicadores da 
existência de um projeto único podem 
consistir, por exemplo, no fato de a 
autoridade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 
conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

(10) Ao calcular o valor estimado de uma 
concessão, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ter em conta o valor 
global das concessões que fazem parte de 
um projeto único do ponto de vista do 
potencial concessionário. Um indicador
da existência de um projeto único consiste 
no fato de os diferentes elementos 
cumprirem uma única função económica e 
técnica, exigirem formas similares de 
investimento por parte do concessionário 
e uma concessão com uma data de início 
e uma duração semelhantes.

Or. en

Justificação

O considerando 10 foi reformulado para refletir melhor a especificidade das concessões. 
Necessita, em particular, de se tornar mais relevante do ponto de vista do concessionário. 
Esta reformulação contém também uma explicação do conceito "projeto único", que já tinha 
sido contemplada no artigo 6.º. Um projeto global único, na perspetiva da autoridade, pode 
incluir diferentes tipos de concessão que atraiam diferentes agentes do mercado e que podem 
ser devidamente consideradas concessões individuais.

Alteração 297
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar a efetiva abertura do (11) As entidades abrangidas pela 
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mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser 
identificadas de uma forma diferente da 
simples referência ao seu estatuto jurídico. 
É, por conseguinte, necessário assegurar 
que não seja posta em causa a igualdade de 
tratamento das entidades adjudicantes que 
operam nos setores público e privado. É 
igualmente conveniente garantir, nos 
termos do disposto no artigo 345.º do 
Tratado, que não seja prejudicado o regime 
aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

presente diretiva devem ser identificadas 
de uma forma diferente da simples 
referência ao seu estatuto jurídico. É, por 
conseguinte, necessário assegurar que não 
seja posta em causa a igualdade de 
tratamento das entidades adjudicantes que 
operam nos setores público e privado. É 
igualmente conveniente garantir, nos 
termos do disposto no artigo 345.º do 
Tratado, que não seja prejudicado o regime 
aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 298
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser identificadas 
de uma forma diferente da simples 
referência ao seu estatuto jurídico. É, por 
conseguinte, necessário assegurar que não 
seja posta em causa a igualdade de 
tratamento das entidades adjudicantes que 
operam nos setores público e privado. É 
igualmente conveniente garantir, nos 
termos do disposto no artigo 345.º do 
Tratado, que não seja prejudicado o regime 
aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da energia, dos transportes e 
dos serviços postais, as entidades em causa 
devem ser identificadas de uma forma 
diferente da simples referência ao seu 
estatuto jurídico. É, por conseguinte, 
necessário assegurar que não seja posta em 
causa a igualdade de tratamento das 
entidades adjudicantes que operam nos 
setores público e privado. É igualmente 
conveniente garantir, nos termos do 
disposto no artigo 345.º do Tratado, que 
não seja prejudicado o regime aplicável à 
propriedade nos Estados-Membros.

Or. de
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Alteração 299
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser identificadas 
de uma forma diferente da simples 
referência ao seu estatuto jurídico. É, por 
conseguinte, necessário assegurar que 
não seja posta em causa a igualdade de 
tratamento das entidades adjudicantes 
que operam nos setores público e privado.
É igualmente conveniente garantir, nos 
termos do disposto no artigo 345.º do 
Tratado, que não seja prejudicado o regime 
aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser claramente
identificadas no que toca às missões 
particulares definidas pelas autoridades 
públicas. É igualmente conveniente 
garantir, nos termos do disposto no artigo 
345.º do Tratado, que não seja prejudicado 
o regime aplicável à propriedade nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 300
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

(11) Para assegurar a efetiva abertura do 
mercado e o justo equilíbrio na aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais, as 
entidades em causa devem ser 
identificadas de uma forma diferente da 
simples referência ao seu estatuto 

(11) É necessário assegurar que a 
igualdade de tratamento das entidades 
adjudicantes que operam nos setores 
público e privado. É igualmente 
conveniente garantir, nos termos do 
disposto no artigo 345.º do Tratado, que 
não seja prejudicado o regime aplicável à 
propriedade nos Estados-Membros.
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jurídico. É, por conseguinte, necessário 
assegurar que não seja posta em causa a 
igualdade de tratamento das entidades 
adjudicantes que operam nos setores 
público e privado. É igualmente 
conveniente garantir, nos termos do 
disposto no artigo 345.º do Tratado, que 
não seja prejudicado o regime aplicável à 
propriedade nos Estados-Membros.

Or. en

Alteração 301
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) As entidades abrangidas pela 
diretiva devem ser identificadas de uma 
forma diferente da simples referência ao 
seu estatuto jurídico. É, por conseguinte, 
necessário assegurar que não seja posta 
em causa a igualdade de tratamento das 
entidades adjudicantes que operam nos 
setores público e privado. É igualmente 
conveniente garantir, nos termos do 
disposto no artigo 345.º do Tratado, que 
não seja prejudicado o regime aplicável à 
propriedade nos Estados-Membros.

Or. de

Alteração 302
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 11-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(11-A) Nos termos do artigo 14.º do 
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TFUE, em associação com o Protocolo n.º 
26, as autoridades nacionais, regionais ou 
locais competentes têm uma ampla 
margem de manobra para decidir quanto 
à adjudicação de contratos para serviços 
de interesse geral.

Or. en

Alteração 303
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(12-A) De acordo com a jurisprudência 
relevante do Tribunal de Justiça da União 
Europeia, tendo em conta que as 
atividades de jogo são consideradas 
atividades económicas com uma natureza 
particular que não são diretamente 
abrangidas pela aplicação das regras do 
Tratado e que os Estados-Membros têm 
liberdade política para optar por 
concessões exclusivas, únicas ou 
múltiplas, a inclusão dos jogos de azar no 
âmbito da presente diretiva contribuirá 
para gerar insegurança jurídica. Por 
conseguinte, é adequado excluir os jogos 
de azar do âmbito da presente diretiva.

Or. en

Alteração 304
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa excluir do âmbito da presente (13) Importa excluir do âmbito da presente 
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diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos com base em direitos 
exclusivos de que disponham ao abrigo de 
normas e regulamentos legais ou atos 
administrativos publicados a nível nacional 
e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões relativas à gestão 
das infraestruturas de rede relacionadas 
com as atividades referidas no Anexo III
devem estar sujeitas à obrigação de 
publicação de um anúncio de adjudicação 
para assegurar uma transparência mínima, 
salvo quando essa transparência for 
assegurada pela legislação setorial.

Or. en

Alteração 305
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes 
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que disponham de direitos 
exclusivos ao abrigo de normas legais, 
regulamentares ou atos administrativos 
publicados a nível nacional e que tenham 
sido concedidos em conformidade com o 
Tratado e com a legislação setorial da 
União, uma vez que esses direitos 
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legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas 
no anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. As concessões visadas são 
as relativas à gestão das infraestruturas 
de rede relacionadas com as atividades 
referidas no anexo III ou as relativas a 
uma atividade referida no anexo III e 
objeto, no momento da entrada em vigor 
da presente diretiva, de uma tarifa 
regulada a nível nacional prevista por 
disposições legislativas ou 
regulamentares. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões relativas à gestão 
das infraestruturas de rede relacionadas 
com as atividades referidas no anexo III, 
ou as relativas a uma atividade referida 
no anexo III e objeto, no momento da 
entrada em vigor da presente diretiva, de 
uma tarifa regulada a nível nacional,
devem estar sujeitas à obrigação de 
publicação de um anúncio de adjudicação 
para assegurar uma transparência mínima, 
salvo quando essa transparência for 
assegurada pela legislação setorial.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 9 do relator (Considerando 13), em articulação com a 
reformulação do artigo 8.°, n.° 1, da proposta de diretiva (alteração 69)

Alteração 306
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que disponham de direitos 
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autoridades ou entidades adjudicantes 
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas 
no anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio 
de adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

exclusivos ao abrigo de normas e 
regulamentos legais ou atos 
administrativos publicados a nível nacional 
e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União, uma vez que 
esses direitos exclusivos impossibilitam 
um procedimento de adjudicação 
concorrencial. As concessões referidas 
dizem respeito à gestão das 
infraestruturas de rede relacionadas com 
as atividades definidas no Anexo III, a 
uma atividade com tarifa regulada a nível 
nacional ou quando o interesse 
socioeconómico possa ser considerado 
mais importante.

Or. en

Alteração 307
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional - como no caso das concessões 
estatais marítimas para fins de turismo 
recreativo - e que tenham sido concedidos 
em conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
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anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

Or. it

Alteração 308
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional e que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 

(13) Importa excluir do âmbito da presente 
diretiva determinadas concessões de 
serviços adjudicadas a operadores 
económicos que sejam eles próprios 
autoridades ou entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos administrativos publicados a nível 
nacional - como no caso das concessões 
estatais marítimas para fins de turismo 
recreativo - e que tenham sido concedidos 
em conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III, uma vez que esses direitos 
exclusivos impossibilitam um 
procedimento de adjudicação 
concorrencial. Em derrogação e sem 
prejuízo das consequências jurídicas da 
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no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

exclusão geral do âmbito da presente 
diretiva, as concessões, tal como definidas 
no artigo 8.º, n.º 1, devem estar sujeitas à 
obrigação de publicação de um anúncio de 
adjudicação para assegurar uma 
transparência mínima, salvo quando essa 
transparência for assegurada pela 
legislação setorial.

Or. it

Alteração 309
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Em conformidade com o artigo 
14.º e o Protocolo n.º 26 do TFUE, os 
Estados-Membros e as autoridades locais 
e regionais dispõem de liberdade total 
para desempenhar funções de serviço 
público recorrendo aos próprios recursos 
internos. Podem igualmente exercer 
funções de serviço público em cooperação 
com outras autoridades públicas ou com 
agrupamentos de autoridades públicas, 
através da mutualização convencional ou 
institucional das competências, no âmbito 
da organização interna dos 
Estados-Membros. Estes tipos de 
cooperação não entram no âmbito de 
aplicação da legislação europeia em 
matéria de contratos públicos e 
concessões. O direito da União Europeia 
não impõe às autoridades públicas que 
utilizem uma forma jurídica específica 
para exercerem em conjunto as suas 
funções de serviço público. A 
transferência de competências entre as 
autoridades públicas é uma questão de 
organização interna e, portanto, não entra 
no âmbito de aplicação da presente 
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legislação.

Or. en

(consultar o parecer do Comité das Regiões sobre a adjudicação de contratos de concessão 
(ECOS-V-030) de julho de 2012)

Alteração 310
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) A presente diretiva não afeta a 
competência dos Estados-Membros para 
atribuir, definir e organizar a missão de 
serviço público de acordo com o Protocolo 
n.º 29 anexo aos Tratados sobre o serviço 
público de radiodifusão nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Justificação

Convém inserir um novo considerando que refira expressamente o Protocolo de Amesterdão 
enquanto instrumento do direito primário da União.   Esta alteração vai no mesmo sentido 
que a referência ao Protocolo de Amesterdão que figura na comunicação interpretativa da 
Comissão sobre as concessões em direito comunitário.

Alteração 311
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) Convém excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva as 
concessões de serviços relativas às 
atividades de jogo em que uma quantia 
monetária seja posta em risco em jogos de 
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azar (lotarias, apostas), exercidas a nível 
nacional por um organismo único dotado 
de direitos exclusivos que lhe foram 
atribuídos por um ou vários 
Estados-Membros, ao abrigo de 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas aplicáveis e 
publicadas, e que tenham sido concedidos 
em conformidade com os Tratados. Esta 
exclusão justifica-se pela concessão de 
direitos exclusivos a um organismo único 
a nível nacional, tornando inaplicável um 
procedimento de apelo à concorrência, 
bem como pela necessidade de preservar a 
possibilidade de os Estados-Membros
regularem o setor do jogo a nível nacional 
por força das suas obrigações em termos 
de proteção da ordem pública e social.

Or. fr

Justificação

Novo considerando que clarifica a exclusão de uma parte do setor dos jogos (cf. alt. 75 do 
relator). A atribuição de direitos exclusivos torna inaplicável todo o procedimento de apelo à 
concorrência. Os Estados-Membros devem também conservar uma margem de manobra neste 
setor sensível (proteção da ordem pública e social). A capacidade de ação de um Estado a 
este respeito não deve ser enfraquecida por regras inadequadas ao setor (por exemplo, 
cessação da exploração de um jogo de azar)

Alteração 312
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É conveniente excluir certas 
concessões de serviços e de empreitada de 
obras adjudicadas a empresas associadas 
das entidades adjudicantes cuja atividade 
principal seja a prestação desses serviços 
ou a execução dessas obras por conta do 
grupo a que pertencem e não junto do 
mercado em termos gerais. É ainda 

Suprimido
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conveniente excluir certas concessões de 
serviços e de empreitada de obras 
adjudicadas por uma entidade 
adjudicante a uma empresa comum 
constituída por diversas entidades
adjudicantes para efeitos da prossecução 
das atividades abrangidas pela presente 
diretiva e de que aquela entidade faça 
parte. No entanto, é necessário evitar que 
tal exclusão provoque distorções de 
concorrência que venham a beneficiar as 
empresas ou as empresas comuns 
associadas às entidades adjudicantes. É 
conveniente prever um conjunto de regras 
adequado, nomeadamente no que se 
refere aos limites máximos dentro dos 
quais as empresas podem obter parte do 
seu rendimento no mercado e acima dos 
quais percam a possibilidade de beneficiar 
de concessões sem abertura de concurso, 
à composição das empresas comuns e à 
estabilidade das relações entre essas 
empresas comuns e as entidades 
adjudicantes que as compõem.

Or. en

Alteração 313
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É conveniente excluir certas 
concessões de serviços e de empreitada de 
obras adjudicadas a empresas associadas 
das entidades adjudicantes cuja atividade 
principal seja a prestação desses serviços 
ou a execução dessas obras por conta do 
grupo a que pertencem e não junto do 
mercado em termos gerais. É ainda 
conveniente excluir certas concessões de 
serviços e de empreitada de obras 
adjudicadas por uma entidade adjudicante a 

(14) É conveniente excluir certas 
concessões de serviços e de empreitada de 
obras adjudicadas a empresas associadas 
das entidades adjudicantes que não são 
poderes públicos, cuja atividade principal 
seja a prestação desses serviços ou a 
execução dessas obras por conta do grupo a 
que pertencem e não junto do mercado em 
termos gerais. É ainda conveniente excluir 
certas concessões de serviços e de 
empreitada de obras adjudicadas por uma 
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uma empresa comum constituída por 
diversas entidades adjudicantes para efeitos 
da prossecução das atividades abrangidas 
pela presente diretiva e de que aquela 
entidade faça parte. No entanto, é 
necessário evitar que tal exclusão provoque 
distorções de concorrência que venham a 
beneficiar as empresas ou as empresas 
comuns associadas às entidades 
adjudicantes. É conveniente prever um 
conjunto de regras adequado, 
nomeadamente no que se refere aos limites 
máximos dentro dos quais as empresas 
podem obter parte do seu rendimento no 
mercado e acima dos quais percam a 
possibilidade de beneficiar de concessões 
sem abertura de concurso, à composição 
das empresas comuns e à estabilidade das 
relações entre essas empresas comuns e as 
entidades adjudicantes que as compõem.

entidade adjudicante a uma empresa 
comum constituída por diversas entidades 
adjudicantes que não são poderes 
públicos, para efeitos da prossecução das 
atividades abrangidas pela presente diretiva 
e de que aquela entidade faça parte. No 
entanto, é necessário evitar que tal 
exclusão provoque distorções de 
concorrência que venham a beneficiar as 
empresas ou as empresas comuns 
associadas às entidades adjudicantes. É 
conveniente prever um conjunto de regras 
adequado, nomeadamente no que se refere 
aos limites máximos dentro dos quais as 
empresas podem obter parte do seu 
rendimento no mercado e acima dos quais 
percam a possibilidade de beneficiar de 
concessões sem abertura de concurso, à 
composição das empresas comuns e à 
estabilidade das relações entre essas 
empresas comuns e as entidades 
adjudicantes que as compõem.

Or. fr

Alteração 314
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 14

Texto da Comissão Alteração

(14) É conveniente excluir certas 
concessões de serviços e de empreitada de 
obras adjudicadas a empresas associadas 
das entidades adjudicantes cuja atividade 
principal seja a prestação desses serviços 
ou a execução dessas obras por conta do 
grupo a que pertencem e não junto do 
mercado em termos gerais. É ainda 
conveniente excluir certas concessões de 
serviços e de empreitada de obras 
adjudicadas por uma entidade adjudicante a 
uma empresa comum constituída por 
diversas entidades adjudicantes para efeitos 

(14) É conveniente excluir certas 
concessões de serviços e de empreitada de 
obras adjudicadas a empresas associadas 
das entidades adjudicantes, com ou sem 
participação privada, e cuja atividade 
principal seja a prestação desses serviços 
ou a execução dessas obras por conta do 
grupo a que pertencem e não junto do 
mercado em termos gerais. É ainda 
conveniente excluir certas concessões de 
serviços e de empreitada de obras 
adjudicadas por uma entidade adjudicante a 
uma empresa comum constituída por 
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da prossecução das atividades abrangidas 
pela presente diretiva e de que aquela 
entidade faça parte. No entanto, é 
necessário evitar que tal exclusão provoque 
distorções de concorrência que venham a
beneficiar as empresas ou as empresas 
comuns associadas às entidades 
adjudicantes. É conveniente prever um 
conjunto de regras adequado, 
nomeadamente no que se refere aos limites 
máximos dentro dos quais as empresas 
podem obter parte do seu rendimento no 
mercado e acima dos quais percam a 
possibilidade de beneficiar de concessões 
sem abertura de concurso, à composição 
das empresas comuns e à estabilidade das 
relações entre essas empresas comuns e as 
entidades adjudicantes que as compõem.

diversas entidades adjudicantes para efeitos 
da prossecução das atividades abrangidas 
pela presente diretiva e de que aquela 
entidade faça parte. No entanto, é 
necessário evitar que tal exclusão provoque 
distorções de concorrência que venham a 
beneficiar as empresas ou as empresas 
comuns associadas às entidades 
adjudicantes. É conveniente prever um 
conjunto de regras adequado, 
nomeadamente no que se refere aos limites 
máximos dentro dos quais as empresas 
podem obter parte do seu rendimento no 
mercado e acima dos quais percam a 
possibilidade de beneficiar de concessões 
sem abertura de concurso, à composição 
das empresas comuns e à estabilidade das 
relações entre essas empresas comuns e as 
entidades adjudicantes que as compõem.

Or. fr

Justificação

Clarificação do artigo 11.° da presente diretiva relativa às empresas interligadas. No âmbito 
do presente artigo, é autorizada a participação privada em empresas interligadas, 
contrariamente à lógica do artigo 15. º relativo à cooperação público-público, onde não é 
possível qualquer participação privada na pessoa coletiva controlada pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes.

Alteração 315
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Considerando 15-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(15-A) Os contratos de serviços no 
domínio da proteção civil, da gestão de 
catástrofes e da prevenção de riscos 
quotidiana devem ser excluídos do âmbito 
de aplicação da diretiva. Trata-se 
designadamente de ações de salvamento 
de emergência que fazem parte da 
prevenção de riscos quotidiana, devendo 
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ser distinguidas do transporte de doentes. 
No exclusivo interesse do cidadão, a 
aplicação dos princípios do direito 
primário deve ser suficiente de molde a 
garantir uma proteção civil e uma gestão 
de catástrofes eficazes, no domínio da 
prevenção de riscos quotidiana.

Or. de

Alteração 316
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de concessões. A 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia é interpretada 
de forma divergente entre 
Estados-Membros e mesmo entre 
autoridades adjudicantes ou certas 
entidades adjudicantes. Por conseguinte, 
é necessário esclarecer em que casos as 
concessões celebrados entre autoridades 
desse tipo não estão sujeitos à aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
públicas. Esse esclarecimento deve 
orientar-se pelos princípios definidos na 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples fato de ambas as partes 
de um acordo serem elas próprias 
autoridades ou entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, não 
exclui, por si só, a aplicação dessas regras 
de adjudicação de concessões. Contudo, a 
sua aplicação não deve interferir na 
liberdade das autoridades públicas para 
decidirem a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 

Suprimido
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público. Por conseguinte, as concessões 
adjudicadas a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das 
autoridades e entidades adjudicantes 
envolvidas devem ser isentos da aplicação 
das regras se as condições previstas na 
presente diretiva estiverem preenchidas. A 
presente diretiva deve procurar evitar que 
qualquer cooperação público-público 
isenta provoque uma distorção da 
concorrência em relação aos operadores 
económicos privados. Importa também 
impedir que a participação de uma 
autoridade adjudicante como proponente 
num procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência.

Or. en

Alteração 317
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas 
deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de concessões. A 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia é interpretada 
de forma divergente entre 
Estados-Membros e mesmo entre 
autoridades adjudicantes ou certas 
entidades adjudicantes. Por conseguinte, 
é necessário esclarecer em que casos as
concessões celebradas entre autoridades 
desse tipo não estão sujeitas à aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
públicas. Esse esclarecimento deve 
orientar-se pelos princípios definidos na 

(17) A presente diretiva baseia-se na
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça da União Europeia. Esclarece, nos 
termos desta jurisprudência, em que 
condições a adjudicação das concessões 
celebradas entre autoridades públicas está 
sujeita ao âmbito da presente diretiva. 
Esse esclarecimento deve orientar-se pelos 
princípios definidos na jurisprudência 
pertinente do Tribunal de Justiça. O 
simples fato de ambas as partes de um 
acordo serem elas próprias autoridades ou 
entidades adjudicantes na aceção do artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, não exclui, por si só, a 
aplicação dessas regras de adjudicação de 
concessões. Contudo, a sua aplicação não 
deve interferir no direito das autoridades 
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jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples fato de ambas as partes 
de um acordo serem elas próprias 
autoridades ou entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, não 
exclui, por si só, a aplicação dessas regras 
de adjudicação de concessões. Contudo, a 
sua aplicação não deve interferir na 
liberdade das autoridades públicas para
decidirem a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 
público. Por conseguinte, as concessões 
adjudicadas a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das autoridades 
e entidades adjudicantes envolvidas devem 
ser isentos da aplicação das regras se as 
condições previstas na presente diretiva
estiverem preenchidas. A presente diretiva 
deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade 
adjudicante como proponente num 
procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência.

públicas a decidirem a forma como 
organizam a execução das suas missões de 
serviço público. A adjudicação de 
concessões a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das autoridades 
e entidades adjudicantes envolvidas devem 
ser isentos da aplicação da presente 
diretiva se as condições estiverem 
preenchidas.

Or. en

Alteração 318
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 17

Texto da Comissão Alteração

(17) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as autoridades públicas
deve estar sujeita às regras de adjudicação 
de concessões. A jurisprudência pertinente
do Tribunal de Justiça da União Europeia é 

(17) Existe uma considerável insegurança 
jurídica quanto à medida em que a 
cooperação entre as entidades 
adjudicantes deve estar sujeita às regras de 
adjudicação de concessões, quer sejam 
autoridades públicas ou organismos de 
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interpretada de forma divergente entre 
Estados-Membros e mesmo entre 
autoridades adjudicantes ou certas 
entidades adjudicantes. Por conseguinte, é 
necessário esclarecer em que casos as 
concessões celebrados entre autoridades
desse tipo não estão sujeitos à aplicação 
das regras de adjudicação de concessões 
públicas. Esse esclarecimento deve 
orientar-se pelos princípios definidos na 
jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça. O simples fato de ambas as partes 
de um acordo serem elas próprias
autoridades ou entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, não 
exclui, por si só, a aplicação dessas regras 
de adjudicação de concessões. Contudo, a 
sua aplicação não deve interferir na 
liberdade das autoridades públicas para 
decidirem a forma como organizam a 
execução das suas missões de serviço 
público. Por conseguinte, as concessões 
adjudicadas a entidades controladas ou a 
cooperação para a execução conjunta das 
missões de serviço público das autoridades
e entidades adjudicantes envolvidas devem 
ser isentos da aplicação das regras se as 
condições previstas na presente diretiva 
estiverem preenchidas. A presente diretiva 
deve procurar evitar que qualquer 
cooperação público-público isenta 
provoque uma distorção da concorrência 
em relação aos operadores económicos 
privados. Importa também impedir que a 
participação de uma autoridade adjudicante 
como proponente num procedimento de 
adjudicação de um contrato público 
provoque distorções da concorrência.

direito público, em que alguns dispõem de 
participações em capital próprio sem fins 
lucrativos, empenhados na satisfação de 
necessidades de interesse geral sem 
caráter industrial ou comercial nos 
termos do artigo 6.°, alínea a), da presente 
diretiva.  A jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia aplicável à 
cooperação entre as autoridades públicas
é interpretada de forma divergente entre 
Estados-Membros e mesmo entre 
autoridades adjudicantes, inclusive quanto 
às condições da sua aplicação extensiva e 
proporcionada à cooperação entre 
organismos de direito público, os quais, 
contrariamente às autoridades públicas, 
podem dispor de participações em capital 
próprio sem fins lucrativos nos termos da 
legislação em vigor nos Estados-Membros
e em referência à noção de empresa social 
definida na comunicação da Comissão, de 
25 de outubro de 2011, intitulada 
“Iniciativa para o empreendedorismo 
social”. Por conseguinte, é necessário 
esclarecer em que casos as concessões
celebradas entre autoridades adjudicantes, 
autoridades públicas e organismos de 
direito público não estão sujeitos à 
aplicação das regras de adjudicação de 
concessões públicas. Esse esclarecimento 
deve orientar-se pelos princípios definidos 
na jurisprudência pertinente do Tribunal de 
Justiça sobre a cooperação entre as 
autoridades públicas e a sua aplicação 
extensiva e proporcionada à cooperação 
entre organismos de direito público, cuja 
ausência de fins lucrativos se encontra 
estabelecida no artigo 4.°, n.° 1, ponto 1), 
da presente diretiva.  O simples facto de 
ambas as partes de um acordo serem 
autoridades adjudicantes não exclui, por si 
só, a aplicação das regras de adjudicação 
de concessões. A sua aplicação não deve 
interferir no direito das autoridades 
públicas para decidirem livremente a forma 
como organizam a execução das suas 
missões de serviço público. Por 
conseguinte, os contratos adjudicados a 
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entidades controladas ou a cooperação para 
a execução conjunta das missões de serviço 
público das autoridades adjudicantes 
envolvidas devem ser isentos da aplicação 
das regras, se as condições previstas na 
presente Diretiva estiverem preenchidas.
As concessões adjudicadas a entidades 
controladas bem como a cooperação para 
a partilha dos meios necessários à 
execução das missões de serviço público e 
à execução conjunta das missões de 
serviço público das autoridades 
adjudicantes implicadas na organização e 
na legislação dos Estados-Membros não 
estão sujeitas às regras de adjudicação 
das concessões, se as condições previstas 
na presente Diretiva estiverem 
preenchidas. Estas condições devem ter 
em conta, designadamente, a definição de 
organismo de direito público e a noção de 
empresa social, a qual pode conter 
participações em capital próprio sem fins 
lucrativos e de utilidade social, regidas 
pelas legislações dos Estados-Membros. 
Da mesma forma, as transferências de 
competências relativas a missões de 
serviço público que impliquem uma 
transferência global de responsabilidade 
entre autoridades públicas locais, ou entre 
autoridades públicas locais e 
agrupamentos compostos exclusivamente 
por autoridades públicas locais, no 
quadro da organização interna dos 
Estados-Membros, devem estar isentas da 
aplicação das regras da presente diretiva. 
A presente Diretiva deve procurar evitar 
que qualquer cooperação público-público 
isenta provoque uma distorção da 
concorrência em relação aos operadores 
económicos privados. Importa também 
impedir que a participação de uma 
autoridade adjudicante como proponente 
num procedimento de adjudicação de um 
contrato público provoque distorções da 
concorrência. Para tal, as condições para 
a exclusão de contratos do âmbito da 
presente Diretiva devem ser interpretadas 
de forma restritiva. Se qualquer uma das 
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condições cumulativas necessárias para a 
isenção desse âmbito deixar de ser 
preenchida durante a vigência de 
qualquer contrato ou cooperação que 
tenha sido excluído das regras aplicáveis 
aos contratos públicos, esse contrato ou 
cooperação ainda em vigor terá de ser 
aberto à concorrência através da 
aplicação dos procedimentos habituais em 
matéria de contratação.

Or. fr

Alteração 319
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A fim de evitar o encerramento do 
mercado, assim como o impedimento a 
longo prazo da concorrência, é necessário 
limitar a duração da concessão.

Or. de

Alteração 320
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 18

Texto da Comissão Alteração

(18) A fim de garantir a publicitação 
adequada das concessões de obras e de 
serviços acima de um determinado valor 
adjudicadas pelas autoridades e entidades 
adjudicantes, a adjudicação deste tipo de 
contratos deve ser precedida da publicação 
obrigatória de um anúncio de concessão no 
Jornal Oficial da União Europeia. Os 

(18) A fim de garantir a publicitação 
adequada das concessões de obras e de 
serviços acima de um determinado limiar, 
a adjudicação deste tipo de contratos deve 
ser precedida da publicação obrigatória de 
um anúncio de concessão no Jornal Oficial 
da União Europeia.
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limiares deverão refletir o claro interesse 
transfronteiras das concessões para os 
operadores económicos de outros 
Estados-Membros. Para calcular o valor 
de uma concessão de serviços, deve ser 
tomado em consideração o valor estimado 
de todos os serviços a prestar pelo 
concessionário do ponto de vista de um 
potencial proponente.

Or. en

Alteração 321
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria autoridade ou entidade 
adjudicante na perspetiva do futuro 
procedimento de adjudicação e não 
existam alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser 
cuidadosamente avaliada.

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em áreas claramente 
definidas e deve limitar-se aos casos em 
que desde o início é evidente que a 
publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão ou quando o 
objeto da concessão diz respeito a serviços 
específicos com um impacto 
transfronteiras mínimo.

Or. en
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Alteração 322
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria autoridade ou entidade adjudicante 
na perspetiva do futuro procedimento de 
adjudicação e não existam alternativas 
adequadas, cuja disponibilidade deverá 
ser cuidadosamente avaliada.

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela
própria autoridade ou entidade adjudicante 
na perspetiva do futuro procedimento de 
adjudicação.

Or. en

Justificação

A omissão do segmento final prende-se com a falta de clareza da formulação e com o facto de 
não existir uma cláusula correspondente na principal diretiva.

Alteração 323
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta os efeitos 
prejudiciais sobre a concorrência, a

(19) A adjudicação de concessões sem 
publicação prévia só deve ser permitida em 
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adjudicação de concessões sem publicação 
prévia só deve ser permitida em 
circunstâncias muito excecionais. Esta 
exceção deve limitar-se aos casos em que 
desde o início é evidente que a publicação 
não fomentará mais concorrência, 
nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria autoridade ou entidade 
adjudicante na perspetiva do futuro 
procedimento de adjudicação e não 
existam alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser 
cuidadosamente avaliada.

casos em que desde o início é evidente que 
a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão, nos casos 
em que a concessão diz respeito a serviços 
sociais e a outros serviços especiais de 
importância socioeconómica, quando o 
interesse dos cidadãos, do ambiente e do 
clima é considerado mais importante ou 
nos casos em que a concessão se refere a 
serviços com um impacto transfronteiras 
mínimo.

Or. en

Alteração 324
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão, como é o 
caso dos proprietários de empresas 
balneares criadas em propriedades objeto 
de concessão. Apenas as situações de 
exclusividade objetiva poderão justificar a 
adjudicação de uma concessão a um 
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própria autoridade ou entidade adjudicante 
na perspetiva do futuro procedimento de 
adjudicação e não existam alternativas 
adequadas, cuja disponibilidade deverá ser 
cuidadosamente avaliada.

operador económico sem publicação, caso 
a situação de exclusividade não tenha sido 
criada pela própria autoridade ou entidade 
adjudicante na perspetiva do futuro 
procedimento de adjudicação e não existam 
alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser cuidadosamente 
avaliada.

Or. it

Alteração 325
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão. Apenas as 
situações de exclusividade objetiva 
poderão justificar a adjudicação de uma 
concessão a um operador económico sem 
publicação, caso a situação de 
exclusividade não tenha sido criada pela 
própria autoridade ou entidade adjudicante 
na perspetiva do futuro procedimento de 
adjudicação e não existam alternativas 
adequadas, cuja disponibilidade deverá ser 
cuidadosamente avaliada.

(19) Tendo em conta os efeitos prejudiciais 
sobre a concorrência, a adjudicação de 
concessões sem publicação prévia só deve 
ser permitida em circunstâncias muito 
excecionais. Esta exceção deve limitar-se 
aos casos em que desde o início é evidente 
que a publicação não fomentará mais 
concorrência, nomeadamente por só existir, 
objetivamente, um operador económico 
capaz de assumir a concessão, como é o 
caso dos proprietários de empresas 
balneares criadas em propriedades objeto 
de concessão. Apenas as situações de 
exclusividade objetiva poderão justificar a 
adjudicação de uma concessão a um 
operador económico sem publicação, caso 
a situação de exclusividade não tenha sido 
criada pela própria autoridade ou entidade 
adjudicante na perspetiva do futuro 
procedimento de adjudicação e não existam 
alternativas adequadas, cuja 
disponibilidade deverá ser cuidadosamente 
avaliada.

Or. it
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Alteração 326
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Suprimido

Or. de

Alteração 327
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Suprimido

Or. en
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Alteração 328
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Suprimido

Or. de

Justificação

A diferenciação fundamental entre os serviços «A» e «B» no direito sobre os contratos 
públicos deve ser preservada. Os serviços sociais, culturais e de saúde têm pouca ou 
nenhuma relevância para o mercado interno. Devido às suas exigências especiais em matéria 
de higiene e ambiente, também o setor da água deve ser abordado separadamente. Por 
conseguinte, em conformidade com o artigo 17.º da Diretiva 2006/123/CE, os serviços 
relativos à água devem ser excluídos do âmbito de aplicação da Diretiva relativa às 
concessões.

Alteração 329
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 

Suprimido
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serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Or. de

Alteração 330
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Suprimido

Or. de

Justificação

O tratamento privilegiado dos serviços «B» deve ser preservado. Os serviços sociais e de 
saúde têm pouca relevância para o mercado interno, uma vez que são, geralmente, prestados 
a nível local. Sendo a água uma necessidade primária, é necessário agir com sensibilidade e 
ter em conta os aspetos ambientais e higiénicos. Por conseguinte, em conformidade com o 
artigo 17.º da Diretiva 2006/123/CE, os serviços relativos à água devem ser excluídos do 
âmbito de aplicação da Diretiva relativa às concessões.

Alteração 331
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Considerando 20
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Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços 
«A» e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

Suprimido

Or. de

Alteração 332
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços «A» 
e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços (como o 
fornecimento de refeições ou a 
distribuição de água) que mostraram 
potencial transfronteiras.

(20) Uma análise dos chamados serviços 
prioritários e não prioritários (serviços «A» 
e «B») levada a cabo pela Comissão 
mostrou que não se justifica restringir a 
plena aplicação da legislação relativa aos 
contratos públicos a um grupo limitado de 
serviços. Assim, a presente diretiva deverá 
aplicar-se a diversos serviços que 
mostraram potencial transfronteiras.

Or. en

Justificação

A lista concreta dos serviços ainda não foi acordada e faz parte das próximas negociações.
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Alteração 333
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 20-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(20-A) Os denominados serviços à pessoa 
devem manter-se excluídos da aplicação 
integral da diretiva devido ao seu 
interesse transfronteiriço limitado (por 
exemplo, no domínio social, da educação 
e da saúde (incluindo os serviços de 
salvamento)). Esses serviços são prestados 
num contexto particular que varia muito 
entre Estados-Membros, devido a 
tradições culturais diferentes. Por 
conseguinte, deve ser aplicado um regime 
significativamente reduzido e menos 
exigente, com apenas dois requisitos de 
transparência.

Or. de

Alteração 334
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes. 

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa. Esses serviços são prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Importa portanto 
definir um regime mais leve para as 
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Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. 
A obrigação de publicar um anúncio de 
pré-informação e um anúncio de 
adjudicação para qualquer concessão de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos na presente diretiva constitui 
uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequados para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades e 
entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que 
as autoridades e entidades 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.

concessões desses serviços.  A obrigação 
de publicar um anúncio de adjudicação 
para as concessões acima do limiar 
constitui uma forma adequada de assegurar 
o pleno respeito dos princípios da 
transparência e da igualdade de tratamento 
dos operadores económicos e permitindo às 
autoridades e entidades adjudicantes terem 
em conta as especificidades dos serviços 
em causa.

Or. en

Alteração 335
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 

(21) Existe um regime específico para as 
concessões desses serviços que toma em 
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das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes.
Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A
obrigação de publicar um anúncio de pré-
informação e um anúncio de adjudicação 
para qualquer concessão de valor igual ou 
superior aos limiares estabelecidos na 
presente diretiva constitui uma forma 
adequada de prestar informação sobre as 
oportunidades de negócio aos potenciais 
concorrentes, bem como sobre a 
quantidade e tipo de contratos adjudicados 
a todas as partes interessadas. Os 
Estados-Membros devem ainda adotar 
medidas adequados para a adjudicação dos 
contratos de concessão desses serviços, 
assegurando o pleno respeito dos princípios 
da transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades e entidades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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.

conta o fato de que anteriormente não eram 
regulamentados. A obrigação de publicar 
um anúncio de pré-informação e um 
anúncio de adjudicação para qualquer 
concessão de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos na presente diretiva 
constitui uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequados para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades e 
entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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. de
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Alteração 336
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes.
Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A 
obrigação de publicar um anúncio de pré-
informação e um anúncio de adjudicação 
para qualquer concessão de valor igual ou 
superior aos limiares estabelecidos na 
presente diretiva constitui uma forma 
adequada de prestar informação sobre as 
oportunidades de negócio aos potenciais 
concorrentes, bem como sobre a 
quantidade e tipo de contratos 
adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequados para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e permitindo às 
autoridades e entidades adjudicantes 
terem em conta as especificidades dos 
serviços em causa. Os Estados-Membros
devem assegurar que as autoridades e 
entidades adjudicantes possam ter em 
conta a necessidade de garantir a 

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes.
Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A 
obrigação de publicar um anúncio de 
adjudicação para qualquer concessão de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos na presente diretiva constitui 
uma forma adequada de garantir o respeito
do princípio da transparência, permitindo
simultaneamente ao concedente ter em 
conta as especificidades dos serviços em 
causa. Os Estados-Membros devem 
assegurar que o concedente possa ter em 
conta a necessidade de garantir a inovação, 
bem como, de acordo com o Protocolo 
n.º 26 anexo ao Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, um 
elevado nível de qualidade, de segurança e 
de acessibilidade de preços, a igualdade 
de tratamento e a promoção do acesso 
universal e dos direitos dos utilizadores.
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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. fr

Justificação

Alinhamento do texto pelas alterações propostas no projeto de relatório (eliminação dos 
limiares intermédios, pelo que apenas resta um limiar possível, ou seja, o de 5 milhões de 
euros).

Alteração 337
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes. 
Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A 
obrigação de publicar um anúncio de 
pré-informação e um anúncio de 
adjudicação para qualquer concessão de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos na presente diretiva constitui 
uma forma adequada de prestar informação 

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva as categorias 
de serviços que apresentam uma dimensão 
transfronteiras limitada, nomeadamente os 
denominados serviços à pessoa, bem como 
certos serviços sociais, de saúde e de 
ensino. Esses serviços são prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Importa portanto 
definir um regime específico para as 
concessões desses serviços que tome em 
conta o fato de que anteriormente não eram 
regulamentados. A obrigação de publicar 
um anúncio de pré-informação e um 
anúncio de adjudicação para qualquer 
concessão de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos na presente diretiva 
constitui uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
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sobre as oportunidades de negócio aos 
potenciais concorrentes, bem como sobre a 
quantidade e tipo de contratos adjudicados 
a todas as partes interessadas. Os 
Estados-Membros devem ainda adotar 
medidas adequados para a adjudicação dos 
contratos de concessão desses serviços, 
assegurando o pleno respeito dos princípios 
da transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades e entidades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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.

negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequados para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades e 
entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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. de

Alteração 338
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes. 

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena 
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam uma 
dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino e outros serviços de 
dimensão transfronteiras limitada, como 
determinados serviços jurídicos, 
hoteleiros e de fornecimento de refeições. 
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Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A 
obrigação de publicar um anúncio de 
pré-informação e um anúncio de 
adjudicação para qualquer concessão de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos na presente diretiva constitui 
uma forma adequada de prestar informação 
sobre as oportunidades de negócio aos 
potenciais concorrentes, bem como sobre a 
quantidade e tipo de contratos adjudicados 
a todas as partes interessadas. Os 
Estados-Membros devem ainda adotar 
medidas adequadas para a adjudicação dos 
contratos de concessão desses serviços, 
assegurando o pleno respeito dos princípios 
da transparência e da igualdade de 
tratamento dos operadores económicos e 
permitindo às autoridades e entidades 
adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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.

Esses serviços são prestados num contexto 
particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Importa portanto 
definir um regime específico para as 
concessões desses serviços que tome em 
conta o fato de que anteriormente não eram 
regulamentados. A obrigação de publicar 
um anúncio de pré-informação e um 
anúncio de adjudicação para qualquer 
concessão de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos na presente diretiva 
constitui uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequadas para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades e 
entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades 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

Justificação

É necessário alargar o âmbito do regime mais leve de serviços sociais e de outros serviços.

Alteração 339
Mikael Gustafsson



AM\916800PT.doc 91/182 PE496.581v03-00

PT

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

(21) À luz dos resultados da avaliação 
conduzida pela Comissão sobre a reforma 
das regras aplicáveis aos contratos 
públicos, é conveniente excluir da plena
aplicação da presente diretiva apenas as 
categorias de serviços que apresentam 
uma dimensão transfronteiras limitada, 
nomeadamente os denominados serviços à 
pessoa, bem como certos serviços sociais, 
de saúde e de ensino. Esses serviços são 
prestados num contexto particular que 
varia muito entre Estados-Membros, 
devido a tradições culturais diferentes. 
Importa portanto definir um regime 
específico para as concessões desses 
serviços que tome em conta o fato de que 
anteriormente não eram regulamentados. A 
obrigação de publicar um anúncio de 
pré-informação e um anúncio de 
adjudicação para qualquer concessão de 
valor igual ou superior aos limiares 
estabelecidos na presente diretiva constitui 
uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequadas para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e permitindo às 
autoridades e entidades adjudicantes terem 
em conta as especificidades dos serviços 
em causa. Os Estados-Membros devem 
assegurar que as autoridades e entidades 
adjudicantes possam ter em conta a 
necessidade de garantir a qualidade, 
continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, as necessidades específicas das 

(21) Os serviços de interesse geral que 
respondem às necessidades básicas dos 
cidadãos, como os serviços municipais de 
abastecimento de água, o tratamento e a 
eliminação de águas residuais, os serviços 
de gestão de resíduos, bem como serviços 
sociais, de saúde e de ensino serão 
excluídos da aplicação da presente 
diretiva. Esses serviços são prestados num 
contexto particular que varia muito entre 
Estados-Membros, devido a tradições 
culturais diferentes. Importa portanto 
definir um regime específico para as 
concessões desses serviços que tome em 
conta o fato de que anteriormente não eram 
regulamentados. A obrigação de publicar 
um anúncio de pré informação e um 
anúncio de adjudicação para qualquer 
concessão de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos na presente diretiva 
constitui uma forma adequada de 
assegurar o pleno respeito dos princípios 
da transparência, permitindo às autoridades 
e entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades adjudicantes 
possam ter em conta a necessidade de 
garantir a inovação, qualidade, 
continuidade, acessibilidade, 
disponibilidade e exaustividade dos 
serviços, a igualdade de tratamento, a 
igualdade entre homens e mulheres, um 
impacto mínimo no clima, as necessidades 
específicas das diferentes categorias de 
utilizadores, o envolvimento e a 
capacitação dos utilizadores e a inovação.
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diferentes categorias de utilizadores, o 
envolvimento e a capacitação dos 
utilizadores e a inovação.

Or. en

Alteração 340
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 21-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(21-A) A presente diretiva não afeta a 
liberdade das autoridades nacionais, 
regionais e locais, nos termos dos 
tratados, de definir os serviços 
económicos de interesse geral. A presente 
diretiva tão-pouco afeta a competência 
das autoridades nacionais, regionais e 
locais, de prestar, mandar executar e 
financiar serviços económicos de 
interesse geral, nos termos do artigo 14. º 
do Tratado sobre o Funcionamento da 
União Europeia e o protocolo n.° 26 
anexo a esse mesmo Tratado.

Or. fr

Justificação

Para lembrar a liberdade das autoridades nacionais, regionais e locais de definir os serviços 
económicos de interesse geral, por forma a prestarem, mandarem executar e financiarem os 
serviços económicos de interesse geral, nos termos dos tratados.

Alteração 341
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 22
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Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de concessões, por exemplo 
através do simples financiamento desses 
serviços ou da concessão de licenças ou 
autorizações a todos os operadores 
económicos que cumpram as condições 
previamente fixadas pela autoridade ou 
entidade adjudicante, sem quaisquer 
limites ou quotas, desde que esse sistema 
assegure uma publicidade suficiente e
cumpra os princípios da transparência e da 
não discriminação.

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros têm uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de concessões, por exemplo 
através do simples financiamento desses 
serviços ou da concessão de licenças ou 
autorizações a todos os operadores 
económicos que cumpram as condições 
previamente fixadas pela autoridade ou 
entidade adjudicante, desde que esse 
sistema assegure o cumprimento dos
princípios da transparência e da não 
discriminação.

Or. en

Alteração 342
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros devem ter uma ampla 

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
os Estados-Membros têm uma ampla 
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margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de concessões, por exemplo 
através do simples financiamento desses 
serviços ou da concessão de licenças ou 
autorizações a todos os operadores 
económicos que cumpram as condições 
previamente fixadas pela autoridade ou 
entidade adjudicante, sem quaisquer limites 
ou quotas, desde que esse sistema assegure 
uma publicidade suficiente e cumpra os 
princípios da transparência e da não-
discriminação.

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

Or. de

Justificação

A presente alteração clarifica que os serviços sociais não têm que ser organizados apenas 
através da concessão de licenças ou autorizações, mas também através da celebração de 
acordos, de forma a estarem abertos a todos os operadores económicos que cumpram as 
condições previamente estabelecidas.

Alteração 343
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 22

Texto da Comissão Alteração

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 

(22) Atendendo à importância do contexto 
cultural e à sensibilidade destes serviços, 
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os Estados-Membros devem ter uma ampla 
margem de manobra para organizarem a 
escolha dos prestadores de serviços da 
forma que considerem mais adequada. As 
regras da presente diretiva não impedem 
que os Estados-Membros possam aplicar 
critérios de qualidade específicos para a 
escolha dos prestadores de serviços, como 
os definidos no Voluntary European 
Quality Framework for Social Services, 
adotado pelo Comité de Proteção Social da 
União Europeia. Os Estados-Membros e/ou 
as autoridades públicas continuam a ter 
liberdade para prestarem eles próprios estes 
serviços ou para organizar os serviços 
sociais de uma forma que não implique a 
celebração de concessões, por exemplo 
através do simples financiamento desses 
serviços ou da concessão de licenças ou 
autorizações a todos os operadores 
económicos que cumpram as condições 
previamente fixadas pela autoridade ou 
entidade adjudicante, sem quaisquer limites 
ou quotas, desde que esse sistema assegure 
uma publicidade suficiente e cumpra os 
princípios da transparência e da não-
discriminação.

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

Or. fr

Alteração 344
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) Os serviços de interesse económico 
geral, tal como definidos nos artigos 14.º e 
106.º do TFUE, são habitualmente 
serviços lucrativos, mas são 
essencialmente de interesse universal, daí 
que os Estados-Membros tenham imposto 
obrigações de serviço público especial aos 
mesmos. Os serviços de interesse 
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económico geral são considerados 
fundamentais pelas autoridades, ainda 
que o mercado possa não disponibilizar 
incentivos suficientes para os assegurar. 
O cumprimento dos requisitos do serviço 
público poderá implicar direitos especiais 
ou exclusivos e regimes de financiamento 
específicos. Os serviços de interesse 
económico geral não são e não podem ser 
assegurados de forma satisfatória pelo 
mercado, no que se refere ao preço, às 
características objetivas de qualidade, à 
continuidade e ao acesso aos serviços, de 
forma a se adaptarem ao interesse 
público, nas condições definidas pelos 
Estados-Membros. A presente diretiva não 
afeta as competências dos 
Estados-Membros para definir um serviço 
de interesse económico geral.

Or. en

Alteração 345
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(22-A) O procedimento de adjudicação de 
contratos de concessão deve incluir várias 
etapas, nomeadamente a publicação de 
um anúncio de concessão que permita ao 
concedente divulgar a sua intenção de 
proceder à adjudicação de uma 
concessão; a apresentação pelos 
operadores económicos interessados do 
seu pedido de participação em resposta a 
esse anúncio; a verificação das condições 
de participação dos candidatos; a 
apresentação de uma proposta pelos 
candidatos; o direito do concedente a 
negociar com o proponente com base em 
critérios de adjudicação objetivos; por  
último, a decisão de adjudicação do 
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contrato de concessão pelo concedente ao 
concessionário e a publicação de um 
anúncio de adjudicação. Devem poder ser 
previstas etapas intermediárias, como a 
seleção de determinados candidatos 
autorizados a apresentar uma proposta e 
o envio de um convite à apresentação de 
propostas aos candidatos assim 
selecionados. O concedente deve poder 
igualmente convidar operadores 
económicos que não tenham respondido 
ao anúncio de concessão. De igual modo, 
e desde que sejam respeitados os 
princípios da transparência e da não 
discriminação, a ordem de certas etapas 
deve poder ser invertida, incluindo, por 
exemplo, a análise das propostas 
apresentadas antes da verificação dos 
critérios de seleção. Sem prejuízo do 
cumprimento das disposições da presente 
diretiva, deve ser reservada ao concedente 
uma ampla margem de manobra para 
definir o procedimento que conduz à 
escolha do concessionário, sendo as duas 
únicas etapas obrigatórias a publicação 
de um anúncio de concessão no início do 
procedimento, exceto nos casos em que tal 
não seja exigido pela presente diretiva, e a 
publicação de um anúncio de adjudicação 
no final do procedimento. Esta liberdade 
deve ter como contrapartida a obrigação 
de transparência e de igualdade de 
tratamento dos candidatos e proponentes.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 18 do relator no que se refere ao quadro legal em que se pode 
modificar a ordem das etapas. Deixa-se uma ampla margem de manobra ao concedente na
organização do procedimento. No entanto, esta liberdade não deve ser exercida em 
detrimento da transparência do procedimento e do princípio da não discriminação entre os 
candidatos / proponentes.

Alteração 346
Françoise Castex
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Proposta de diretiva
Considerando 23

Texto da Comissão Alteração

(23) A fim de permitir que todos os 
operadores interessados possam apresentar 
as suas candidaturas e propostas, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem ser obrigadas a respeitar um prazo 
mínimo para a receção dos pedidos.

(23) A fim de permitir que todos os 
operadores interessados possam apresentar 
as suas candidaturas, o concedente deve 
ser obrigado a respeitar um prazo mínimo 
para a receção das candidaturas.

Or. fr

Alteração 347
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um 
candidato recorrer às capacidades de 
outras entidades pode ser decisiva para a 
participação de pequenas e médias 
empresas. Por conseguinte, é necessário 
assegurar que os critérios de seleção se 
referem exclusivamente à capacidade 
técnica, financeira e económica dos 
operadores, são descritos no anúncio de 
concessão e não obstam a que os 
operadores económicos recorram às 
capacidades de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica 
do vínculo que tenham com essas 
entidades, desde que as mesmas provem à 
autoridade ou entidade adjudicante que 
irão efetivamente dispor dos recursos 

Suprimido
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necessários.

Or. en

Alteração 348
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um candidato 
recorrer às capacidades de outras entidades 
pode ser decisiva para a participação de 
pequenas e médias empresas. Por 
conseguinte, é necessário assegurar que os 
critérios de seleção se referem
exclusivamente à capacidade técnica, 
financeira e económica dos operadores, são 
descritos no anúncio de concessão e não 
obstam a que os operadores económicos 
recorram às capacidades de outras 
entidades, independentemente da natureza 
jurídica do vínculo que tenham com essas 
entidades, desde que as mesmas provem à 
autoridade ou entidade adjudicante que irão 
efetivamente dispor dos recursos 
necessários.

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um candidato 
recorrer às capacidades de outras entidades 
pode ser decisiva para a participação de 
pequenas e médias empresas. Por 
conseguinte, é necessário assegurar que os 
critérios de seleção se referem à 
capacidade técnica, financeira e económica 
dos operadores, mas também, no que se 
refere aos SIEG, à sua conformidade com 
as disposições ambientais, sociais, de 
coesão, bem como com os objetivos de 
elevado nível de qualidade, de segurança 
e de acessibilidade de preços, a igualdade 
de tratamento e a promoção do acesso 
universal e dos direitos dos utilizadores,
são descritos no anúncio de concessão e 
não obstam a que os operadores 
económicos recorram às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenham 
com essas entidades, desde que as mesmas 
provem à autoridade ou entidade 
adjudicante que irão efetivamente dispor 
dos recursos necessários.

Or. fr
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Alteração 349
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 24

Texto da Comissão Alteração

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade no que respeita aos operadores 
económicos são fundamentais para o seu 
efetivo acesso às oportunidades 
económicas criadas pelas concessões. Em 
particular, a possibilidade de um candidato 
recorrer às capacidades de outras entidades 
pode ser decisiva para a participação de 
pequenas e médias empresas. Por 
conseguinte, é necessário assegurar que os 
critérios de seleção se referem 
exclusivamente à capacidade técnica, 
financeira e económica dos operadores, 
são descritos no anúncio de concessão e 
não obstam a que os operadores 
económicos recorram às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenham 
com essas entidades, desde que as mesmas 
provem à autoridade ou entidade 
adjudicante que irão efetivamente dispor 
dos recursos necessários.

(24) A seleção e aplicação de critérios de 
proporcionalidade, não-discriminação e 
igualdade são importantes. Em particular, 
a possibilidade de um candidato recorrer às 
capacidades de outras entidades pode ser 
decisiva para a participação de pequenas e 
médias empresas. Por conseguinte, é 
necessário assegurar que os critérios de 
seleção são claramente definidos, são 
descritos no anúncio de concessão e não 
obstam a que o candidato recorra às 
capacidades de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo que tenham com essas entidades, 
desde que as mesmas provem ao 
concedente que irão efetivamente dispor 
dos recursos necessários.

Or. en

Alteração 350
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 
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normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os potenciais 
proponentes e estar ligadas ao objeto do 
contrato, sem conferir à autoridade ou 
entidade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhadas de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes. A fim de 
garantir o cumprimento dessas normas e 
o aumento da segurança jurídica, os 
Estados-Membros podem prever a 
utilização do critério da proposta 
economicamente mais vantajosa.

normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os proponentes e 
estar associadas ao objeto do contrato, sem 
que deva ser conferida à autoridade ou 
entidade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Devem ser 
acompanhadas de requisitos mínimos que 
permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes.

Or. en

Alteração 351
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Considerando 25

Texto da Comissão Alteração

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 
normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os potenciais 
proponentes e estar ligadas ao objeto do 
contrato, sem conferir à autoridade ou 
entidade adjudicante uma liberdade de 
escolha ilimitada. Devem assegurar a 
possibilidade de concorrência efetiva e ser 
acompanhadas de requisitos que permitam 
uma verificação eficaz da informação 
fornecida pelos proponentes. A fim de 
garantir o cumprimento dessas normas e o 
aumento da segurança jurídica, os 
Estados-Membros podem prever a 
utilização do critério da proposta 
economicamente mais vantajosa.

(25) A fim de garantir a transparência e a 
igualdade de tratamento, os critérios de 
adjudicação de concessões deverão 
cumprir determinadas normas gerais. Essas 
normas devem ser divulgadas 
antecipadamente a todos os potenciais 
proponentes e estar diretamente ligadas ao 
objeto do contrato, sem conferir à 
autoridade ou entidade adjudicante uma 
liberdade de escolha ilimitada. Devem 
assegurar a possibilidade de concorrência 
efetiva e ser acompanhadas de requisitos 
que permitam uma verificação eficaz da 
informação fornecida pelos proponentes. A 
fim de garantir o cumprimento dessas 
normas e o aumento da segurança jurídica, 
os Estados-Membros podem prever a 
utilização do critério da proposta 
economicamente mais vantajosa.
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Or. es

Alteração 352
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposta de diretiva
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A fim de assegurar às mulheres e 
aos homens igualdade de acesso ao 
mercado de trabalho, o concedente 
também deve poder incluir características 
relacionadas com a promoção da 
igualdade dos géneros.

Or. en

Alteração 353
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) A fim de integrar melhor as 
considerações sociais na adjudicação de 
concessões, o concedente também deve 
poder incluir nos critérios de 
características relacionadas com as 
condições de trabalho. Estas 
características visam proteger a saúde do 
pessoal implicado no processo de 
produção ou promover a integração social 
das pessoas portadoras de deficiência ou 
membros de grupos vulneráveis entre os 
responsáveis pelo cumprimento do 
contrato, incluindo a acessibilidades para 
grupos desfavorecidos, como os jovens, os 
desempregados a longo prazo, pessoas 
com antecedentes de imigração e pessoas 
com deficiência. Neste caso, os critérios 
de adjudicação devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do



AM\916800PT.doc 103/182 PE496.581v03-00

PT

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviços [1], de modo 
a não discriminar, direta ou 
indiretamente, os operadores económicos 
de outros Estados-Membros. O 
concedente deve igualmente poder 
considerar a organização, as 
qualificações e a experiência do pessoal 
responsável pelo cumprimento do 
contrato nos critérios de adjudicação, 
uma vez que estes fatores podem ter 
influência na qualidade do serviço e, por 
conseguinte, no valor económico da 
oferta.
[1] JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

Or. en

Alteração 354
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 26

Texto da Comissão Alteração

(26) Sempre que as autoridades e 
entidades adjudicantes decidirem 
adjudicar uma concessão à proposta 
economicamente mais vantajosa, deverão 
definir os critérios económicos e de 
qualitativos 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 da concessão, 
na medida em que devem permitir avaliar 
o nível de desempenho de cada proposta 
em relação ao objeto da concessão, tal 
como definido nas especificações técnicas, 
bem como estimar a relação 
qualidade/preço de cada proposta.

Suprimido
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Or. en

Alteração 355
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 28

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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ensaios nem qualquer possibilidade de os 
obter dentro dos prazos estabelecidos.

Or. en

Alteração 356
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Considerando 28-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(28-A) Embora as especificações técnicas 
e os critérios de adjudicação 
desempenhem papéis distintos no 
processo de adjudicação de contratos, a 
substância dessas especificações e 
critérios é idêntica. Através das 
especificações técnicas, as autoridades e 
as entidades adjudicantes definem as 
condições exigidas para a participação no 
contrato. A capacidade para satisfazer as 
especificações constitui um requisito 
prévio para a elegibilidade de um 
candidato ao contrato e apenas devem ser 
considerados as obras, fornecimentos ou 
serviços que satisfaçam as especificações. 
Além disso, os critérios de adjudicação 
permitem que as autoridades adjudicantes 
comparem as vantagens das diferentes 
combinações de critérios. Cada proposta 
deve ser avaliada relativamente a cada 
critério, não sendo, porém, a capacidade 
de cumprimento de todos os critérios de 
elegibilidade uma condição necessária 
para ser candidato à adjudicação de um 
contrato. Finalmente, as condições de 
execução do contrato devem ser incluídas 
no contrato a fim de indicar a forma 
como o contrato deve ser executado.

Or. fr
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Alteração 357
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) [...] Suprimido

Or. en

Alteração 358
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais na 
adjudicação de concessões, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho. 
No entanto, quando as autoridades ou 
entidades adjudicantes selecionarem a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
esses critérios só podem ser respeitantes às 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde das pessoas 
envolvidas no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social de 

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar as características do ciclo de 
vida, tais como um processo de produção 
específico, incluindo, por exemplo, 
aspetos sociais e ambientais, um 
determinado modo de prestação de 
serviços, requisitos funcionais ou de 
desempenho destinados a minimizar ou 
maximizar impactos ambientais ou sociais 
ou um processo específico para qualquer 
outra etapa do ciclo de vida de um produto 
ou serviço, desde que estejam relacionados 
com o objeto da concessão. A fim de 
integrar melhor as considerações sociais na 
adjudicação de concessões, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho. 
No entanto, quando as autoridades ou 
entidades adjudicantes selecionarem a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
esses critérios só podem ser respeitantes às 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
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pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para 
as pessoas portadoras de deficiência. 
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser 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. 
Quando utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução da concessão em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características podem 
respeitar, por exemplo, à proteção da saúde 
das pessoas envolvidas no processo de 
produção, à igualdade dos géneros (por 
exemplo, a igualdade salarial e o 
equilíbrio entre a vida profissional e a 
vida privada), ao acesso à formação 
profissional, ao envolvimento e consulta 
dos utilizadores, à acessibilidade, aos 
direitos humanos, ao comércio ético, ou 
ao favorecimento da integração social de 
pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis (tais como 
os desempregados de longa duração, os 
Roma, os migrantes, ou os trabalhadores 
mais jovens e mais velhos) entre o pessoal 
afetado à execução do contrato, incluindo a 
questão da acessibilidade para as pessoas 
portadoras de deficiência. Qualquer critério 
de adjudicação dessa natureza deve, em 
todo o caso, ser 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. Quando 
utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução da concessão em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade e a sustentabilidade da 
concessão e, consequentemente, o valor 
económico da proposta. As autoridades e 
entidades adjudicantes podem igualmente 
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integrar nas especificações técnicas e nos 
critérios de adjudicação considerações 
sociais relativas a custos sociais externos, 
diretamente associados ao ciclo de vida, 
tais como o impacto de uma determinada 
produção no ambiente circundante e nas 
comunidades vizinhas. As autoridades e 
entidades adjudicantes devem definir nas 
especificações técnicas obrigações 
relativas às condições sociais e laborais, à 
saúde e segurança no trabalho, à 
segurança social e às condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, tal como previsto 
pelas disposições do direito laboral 
internacional aplicáveis ao local onde o 
serviço é prestado; estas obrigações 
aplicam-se igualmente a situações 
transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro.

Or. de

Alteração 359
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais na 

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais na 
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adjudicação de concessões, os adquirentes
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho.
No entanto, quando as autoridades ou 
entidades adjudicantes selecionarem a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
esses critérios só podem ser respeitantes às 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde das pessoas 
envolvidas no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social de 
pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para 
as pessoas portadoras de deficiência.
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser 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 serviço10 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.
Quando utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução da concessão em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

adjudicação de concessões, as autoridades 
concedentes devem ter a possibilidade de 
incluir nos critérios de adjudicação 
características relacionadas com as 
condições de trabalho. No entanto, quando 
as autoridades ou entidades adjudicantes 
selecionarem a proposta economicamente 
mais vantajosa, esses critérios só podem 
ser respeitantes às condições de trabalho 
das pessoas diretamente envolvidas no 
processo de produção ou de prestação de 
serviços em causa. Essas características 
apenas podem respeitar à proteção da 
saúde das pessoas envolvidas no processo 
de produção, à salvaguarda das condições 
de emprego e de trabalho e ao respeito 
pelas convenções coletivas, ou ao 
favorecimento da integração social de 
pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para
as pessoas portadoras de deficiência.
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser 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 serviço10 e de forma a não discriminar,
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, 
com base no respeito pelas normas da 
OIT, em que a União seja parte 
contratante. Quando utilizarem o critério 
da proposta economicamente mais 
vantajosa, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem poder utilizar como 
critério de adjudicação a organização, as 
qualificações e a experiência do pessoal 
afetado à execução da concessão em 
questão, pois estas características podem 
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afetar a qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. fr

Alteração 360
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 30

Texto da Comissão Alteração

(30) Os meios eletrónicos de informação e 
comunicação podem simplificar 
grandemente a publicação dos contratos e 
aumentar a eficiência e a transparência 
dos processos de adjudicação, devendo 
tornar-se os meios normais de 
comunicação e intercâmbio de 
informações nos procedimentos de 
adjudicação de concessões. A utilização 
de meios eletrónicos também permite 
economias de tempo, pelo que se deve 
prever uma redução dos prazos mínimos 
quando esses meios são utilizados, na 
condição, porém, de que os mesmos sejam 
compatíveis com as modalidades de 
transmissão específicas previstas a nível 
da União. Por outro lado, a utilização de 
meios eletrónicos de informação e 
comunicação com funcionalidades 
adequadas permitirá às autoridades e 
entidades adjudicantes prevenir, detetar e 
corrigir erros que possam ocorrer durante 
o procedimento.

Suprimido

Or. en

Alteração 361
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) As autoridades e entidades 
adjudicantes de diversos 
Estados-Membros podem estar 
interessadas em cooperar e adjudicar 
conjuntamente as suas concessões 
públicas 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 ou entidade 
adjudicante. Por esse motivo, devem ser 
fixadas novas regras em matéria de 
adjudicação conjunta de concessões 
transfronteiras que determinem a 
legislação aplicável, para facilitar a 
organização de concessões públicas desse 
tipo. As autoridades e entidades 
adjudicantes de diversos 
Estados-Membros diferentes podem ainda 
criar pessoas jurídicas comuns ao abrigo 
do direito nacional ou da União. Essas 
concessões conjuntamente adjudicadas 
devem ser objeto de regras específicas.

Suprimido

Or. en

Alteração 362
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 32

Texto da Comissão Alteração

(32) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 

(32) As disposições legais e 
regulamentares e as convenções coletivas 
vigentes, tanto a nível nacional como da 
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União, em matéria de condições de 
emprego e de segurança no trabalho 
aplicam-se durante a execução de uma 
concessão, desde que as disposições nelas 
contidas e a respetiva aplicação sejam 
conformes com o direito da União. Em 
situações transfronteiras, em que os 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços noutro Estado-Membro 
para a execução de uma concessão, 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 serviços1, enuncia as 
condições mínimas que devem ser 
respeitadas pelo país de acolhimento 
relativamente aos trabalhadores 
destacados.

União, em matéria de condições de 
emprego e de segurança no trabalho 
aplicam-se durante a execução de uma 
concessão. Em situações transfronteiras, 
em que os trabalhadores de um Estado-
Membro prestam serviços noutro Estado-
Membro para a execução de uma 
concessão, aplicam-se as disposições 
legais e regulamentares e as convenções 
coletivas do país de acolhimento. 

Or. en

Alteração 363
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social 
deve ser igualmente sancionado com a 
exclusão obrigatória a nível da União. 
Além disso, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação grave do direito nacional ou da 

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. Além disso, os concedentes
devem ter a possibilidade de excluir 
candidatos ou proponentes por violação
grave do direito nacional ou da legislação 
da União que garantem uma proteção do 
interesse público compatível com o 
Tratado, ou quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 

                                               
1 JO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
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legislação da União que garantem uma 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado ou quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes.

significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com os mesmos 
concedentes, ou quando um operador 
económico ou a respetiva casa-mãe 
estiverem estabelecidos num país terceiro 
que aplique medidas restritivas em 
matéria de adjudicação de contratos de 
concessão em relação aos operadores 
económicos estabelecidos no território da 
União Europeia, e essas medidas se 
traduzam por discriminações graves e 
persistentes face aos operadores 
económicos estabelecidos no território da 
União Europeia.

Or. fr

Justificação

Aplicação do princípio da reciprocidade no âmbito do procedimento de adjudicação de 
contratos de concessão. Um operador económico que se candidate ao procedimento de 
adjudicação de um contrato de concessão num Estado-membro da UE pode ver-se excluído 
desse procedimento se estiver estabelecido num país terceiro que, em matéria de concessão 
de contratos, aplique medidas de encerramento do seu mercado aos operadores económicos 
europeus.

Alteração 364
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social 
deve ser igualmente sancionado com a 
exclusão obrigatória a nível da União. 
Além disso, as autoridades e entidades 

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União, branqueamento de 
capitais ou pelo não pagamento de 
impostos ou de contribuições para a 
segurança social. Além disso, os 
concedentes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
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adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação grave do direito nacional ou da 
legislação da União que garantem uma 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado ou quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes.

violação da legislação social, laboral ou 
ambiental, por violação grave do direito 
nacional ou da legislação da União que 
garantem uma proteção do interesse 
público compatível com o Tratado ou 
quando os operadores económicos tiverem 
revelado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de concessões 
anteriores da mesma natureza com os 
mesmos concedentes.

Or. en

Alteração 365
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Considerando 33

Texto da Comissão Alteração

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social 
deve ser igualmente sancionado com a 
exclusão obrigatória a nível da União. 
Além disso, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação grave do direito nacional ou da 
legislação da União que garantem uma 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado ou quando os operadores 
económicos tiverem revelado deficiências 
significativas ou persistentes no 
cumprimento de concessões anteriores da 
mesma natureza com as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes.

(33) É necessário evitar a adjudicação de 
concessões a operadores económicos que 
tenham participado numa organização 
criminosa ou que tenham sido condenados 
por corrupção, fraude lesiva dos interesses 
financeiros da União ou branqueamento de 
capitais. O não pagamento de impostos ou 
de contribuições para a segurança social 
deve ser igualmente sancionado com a 
exclusão obrigatória a nível da União. 
Além disso, as autoridades e entidades 
adjudicantes devem ter a possibilidade de 
excluir candidatos ou proponentes por 
violação grave do direito nacional ou da 
legislação da União que garantem uma 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado, se este tipo de infração 
tiver sido confirmada por um tribunal, ou 
quando os operadores económicos tiverem 
revelado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de concessões 
anteriores da mesma natureza com as 
mesmas autoridades ou entidades 
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adjudicantes.

Or. en

Alteração 366
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. É 
exigido um novo procedimento de 
adjudicação em caso de alterações 
materiais da concessão inicial que 
demonstrem a intenção das partes de 
renegociar termos ou condições essenciais 
da mesma. Isso verifica-se, em particular, 
nos casos em que as condições alteradas 
poderiam ter tido influência no resultado 
do procedimento de adjudicação, se 
tivessem sido inicialmente contempladas.
Uma prorrogação excecional e temporária 
da vigência da concessão estritamente 
destinada a garantir a continuidade da 
prestação de um serviço na expectativa da 
adjudicação de uma nova concessão não 
deverá normalmente ser considerada como 
uma modificação material da concessão 
inicial.

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia.
Qualquer concessão vigente pode ser 
alterada através de aditamento, sob 
reserva das disposições previstas pela 
presente diretiva. É exigido, no entanto,
um novo procedimento de adjudicação em 
caso de alterações materiais da concessão 
inicial que demonstrem a intenção das 
partes de renegociar termos ou condições 
essenciais da mesma. Isso verifica-se, em 
particular, nos casos em que as condições 
alteradas poderiam ter tido influência no 
resultado do procedimento de adjudicação, 
se tivessem sido inicialmente 
contempladas. Uma prorrogação 
excecional e temporária da vigência da 
concessão estritamente destinada a garantir 
a continuidade da prestação de um serviço 
na expectativa da adjudicação de uma nova 
concessão não deverá normalmente ser 
considerada como uma modificação 
material da concessão inicial.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 31 do relator no que se refere ao quadro legal em que se pode 
modificar os contratos vigentes (respeito dos princípios de transparência e de não 
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discriminação).

Alteração 367
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 34

Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. É 
exigido um novo procedimento de 
adjudicação em caso de alterações 
materiais da concessão inicial que 
demonstrem a intenção das partes de 
renegociar termos ou condições essenciais 
da mesma. Isso verifica-se, em particular, 
nos casos em que as condições alteradas 
poderiam ter tido influência no resultado 
do procedimento de adjudicação, se 
tivessem sido inicialmente contempladas. 
Uma prorrogação excecional e 
temporária da vigência da concessão 
estritamente destinada a garantir a 
continuidade da prestação de um serviço 
na expectativa da adjudicação de uma 
nova concessão não deverá normalmente 
ser considerada como uma modificação 
material da concessão inicial.

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. 
Qualquer concessão vigente pode ser 
alterada através de aditamento. É exigido, 
no entanto, um novo procedimento de 
adjudicação em caso de alterações 
materiais da concessão inicial que 
demonstrem a intenção das partes de 
renegociar termos ou condições essenciais 
da mesma.

Or. fr

Alteração 368
Cristian Silviu Buşoi, Robert Rochefort, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Considerando 34
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Texto da Comissão Alteração

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. É 
exigido um novo procedimento de 
adjudicação em caso de alterações 
materiais da concessão inicial que 
demonstrem a intenção das partes de 
renegociar termos ou condições essenciais 
da mesma. Isso verifica-se, em particular, 
nos casos em que as condições alteradas 
poderiam ter tido influência no resultado 
do procedimento de adjudicação, se 
tivessem sido inicialmente contempladas. 
Uma prorrogação excecional e temporária 
da vigência da concessão estritamente 
destinada a garantir a continuidade da 
prestação de um serviço na expectativa da 
adjudicação de uma nova concessão não 
deverá normalmente ser considerada como 
uma modificação material da concessão 
inicial.

(34) É necessário esclarecer as condições 
em que as modificações de uma concessão 
durante a sua execução exigem um novo 
procedimento de adjudicação, tendo em 
conta a jurisprudência pertinente do 
Tribunal de Justiça da União Europeia. 
Qualquer concessão vigente pode ser 
alterada através de aditamento. É exigido, 
no entanto, um novo procedimento de 
adjudicação em caso de alterações 
materiais da concessão inicial que 
demonstrem a intenção das partes de 
renegociar termos ou condições essenciais 
da mesma. Isso verifica-se, em particular, 
nos casos em que as condições alteradas 
poderiam ter tido influência no resultado 
do procedimento de adjudicação, se 
tivessem sido inicialmente contempladas. 
Uma prorrogação excecional e temporária 
da vigência da concessão estritamente 
destinada a garantir a continuidade da 
prestação de um serviço na expectativa da 
adjudicação de uma nova concessão não 
deverá normalmente ser considerada como 
uma modificação material da concessão 
inicial. No entanto, o concedente e o 
concessionário abstêm-se, no final do 
contrato, de procederem a 
prolongamentos motivados por 
investimentos não indispensáveis à 
execução do contrato de concessão e cuja 
efetivação se devesse única e 
exclusivamente a um propósito de 
prolongar a respetiva duração. 

Or. fr

Justificação

Alinhamento com a alteração ao artigo 42.°.

Alteração 369
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Considerando 34-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(34-A) Sendo os contratos de concessão 
frequentemente contratos de longa 
duração, é essencial, para reconhecer o 
seu valor, proceder, de cada vez que a 
questão desse reconhecimento se coloca, à 
atualização dos dados quantitativos em 
causa. Desse modo, é possível tornar-se a 
abordagem jurídica plenamente 
compatível com a realidade económica e 
financeira do contrato de concessão. 

Or. fr

Justificação

Em coerência com as alterações apresentadas ao articulado.

Alteração370
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 35

Texto da Comissão Alteração

(35) As autoridades e entidades 
adjudicantes podem ser confrontadas com 
circunstâncias externas que não podiam ter 
previsto quando adjudicaram a concessão.
Neste caso, é necessário ter alguma 
flexibilidade para adaptar a concessão a 
essas circunstâncias sem um novo 
procedimento de adjudicação. O conceito 
de circunstâncias imprevisíveis que uma 
autoridade ou entidade adjudicante 
diligente não poderia prever envolve 
situações que eram imprevisíveis apesar 
de uma preparação razoavelmente 
diligente da adjudicação inicial, tendo em 
conta os meios que tinha à sua disposição, 

(35) O concedente pode ser confrontado
com circunstâncias externas que não podia
ter previsto quando adjudicou a concessão.
Neste caso, deve ter alguma flexibilidade 
para adaptar a concessão a essas 
circunstâncias sem um novo procedimento 
de adjudicação.
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a natureza e as características do projeto 
específico, as boas práticas no domínio 
em questão e a necessidade de assegurar 
uma relação adequada entre os recursos 
gastos na preparação da adjudicação do 
contrato e o seu valor previsível. Contudo, 
este conceito não se pode aplicar nos 
casos em que uma modificação dê lugar a 
uma alteração da natureza global do 
contrato público, por exemplo 
substituindo obras, produtos ou serviços a 
adjudicar por algo diferente ou alterando 
profundamente o tipo de contrato, uma 
vez que, em tal situação, é previsível que o 
resultado final seja influenciado.

Or. fr

Alteração 371
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência, o adjudicatário não deve ser 
substituído por outro operador económico 
sem reabrir a concessão à concorrência. 
Todavia, o adjudicatário responsável pela 
concessão pode sofrer algumas alterações 
estruturais durante o período de vigência, 
nomeadamente reorganizações puramente 
internas, fusões e aquisições ou situações 
de insolvência ou pode ser substituído com 
base em cláusulas contratuais do 
conhecimento de todos os proponentes e 
em conformidade com os princípios da 
igualdade de tratamento e da transparência. 
Essas alterações estruturais não devem 
exigir automaticamente a condução de 
novos procedimentos de adjudicação para o 
conjunto das concessões da 

(36) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência, o adjudicatário não deve ser 
substituído por outro operador económico 
sem reabrir a concessão à concorrência. 
Todavia, o adjudicatário responsável pela 
concessão pode sofrer algumas alterações 
estruturais durante o período de vigência, 
nomeadamente reorganizações puramente 
internas, fusões e aquisições ou situações 
de insolvência ou pode ser substituído com 
base em cláusulas contratuais do 
conhecimento de todos os proponentes e 
em conformidade com os princípios da 
igualdade de tratamento e da transparência. 
Essas alterações estruturais não devem 
exigir a condução de novos procedimentos 
de adjudicação para o conjunto das 
concessões da responsabilidade da empresa 
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responsabilidade da empresa em causa. em causa.

Or. en

Alteração 372
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 36

Texto da Comissão Alteração

(36) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência, o adjudicatário não deve ser 
substituído por outro operador económico 
sem reabrir a concessão à concorrência.
Todavia, o adjudicatário responsável pela 
concessão pode sofrer algumas alterações 
estruturais durante o período de vigência, 
nomeadamente reorganizações puramente 
internas, fusões e aquisições ou situações 
de insolvência ou pode ser substituído com 
base em cláusulas contratuais do 
conhecimento de todos os proponentes e 
em conformidade com os princípios da 
igualdade de tratamento e da transparência. 
Essas alterações estruturais não devem 
exigir automaticamente a condução de 
novos procedimentos de adjudicação para o 
conjunto das concessões da 
responsabilidade da empresa em causa.

(36) Em conformidade com os princípios 
da igualdade de tratamento e da 
transparência, o adjudicatário não deve ser 
substituído por outro operador económico 
sem reabrir a concessão à concorrência.
Todavia, o adjudicatário responsável pela 
concessão pode sofrer algumas alterações 
estruturais durante o período de vigência 
ou pode ser substituído com base em 
cláusulas contratuais do conhecimento de 
todos os proponentes e em conformidade 
com os princípios da igualdade de 
tratamento e da transparência. Essas 
alterações estruturais não devem exigir 
automaticamente a condução de novos 
procedimentos de adjudicação para o 
conjunto das concessões da 
responsabilidade da empresa em causa.

Or. fr

Alteração 373
Lara Comi

Proposta de diretiva
Considerando 37-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(37-A) Em conformidade com a 
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jurisprudência do Tribunal de Justiça da 
UE, a presente diretiva é aplicável às 
concessões adjudicadas após a sua 
entrada em vigor.

Or. it

Alteração 374
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Considerando 38

Texto da Comissão Alteração

(38) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico e económico, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
diretiva. Com efeito, os detalhes técnicos e 
as características dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizados em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias normas técnicas em matéria de 
comunicação eletrónica, a fim de assegurar 
a interoperabilidade técnica dos formatos, 
processos e mensagens referentes aos 
procedimentos de adjudicação de 
concessões com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas. A lista dos atos
legislativos da União que instituem 
metodologias comuns para o cálculo dos 
custos do ciclo de vida deve ser 
rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos à 
Comissão poderes para manter atualizada a 

(38) Tendo em vista a adaptação ao rápido 
desenvolvimento técnico e económico, 
devem ser conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 290.º do 
Tratado no que diz respeito a alguns 
elementos não essenciais da presente 
diretiva. Com efeito, os detalhes técnicos e 
as características dos dispositivos de 
receção eletrónica devem manter-se 
atualizados em relação à evolução 
tecnológica e às necessidades 
administrativas; é igualmente necessário 
conferir poderes à Comissão para tornar 
obrigatórias normas técnicas em matéria de 
comunicação eletrónica, tais como a 
apresentação de representações digitais 
em três dimensões no caso de adjudicação 
de uma concessão de obras, a fim de 
assegurar a interoperabilidade técnica dos 
formatos, processos e mensagens referentes 
aos procedimentos de adjudicação de 
concessões com recurso a meios de 
comunicação eletrónicos, tendo em conta a 
evolução tecnológica e as necessidades 
administrativas. A lista dos atos 
legislativos da União que instituem 
metodologias comuns para o cálculo dos 
custos do ciclo de vida deve ser 
rapidamente adaptada de modo a 
incorporar as medidas adotadas a nível 
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lista de atos legislativos, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

setorial. A fim de satisfazer estas 
necessidades, deverão ser conferidos à 
Comissão poderes para manter atualizada a 
lista de atos legislativos, incluindo as 
metodologias utilizadas no cálculo dos 
custos do ciclo de vida.

Or. en

Justificação

As representações digitais em três dimensões são instrumentos fundamentais que permitem 
que as autoridades adjudicantes melhorem o seu processo de tomada de decisões através da 
conceção, execução e funcionamento das concessões de obras públicas. Vários 
Estados-Membros já exigem aos proponentes que apresentem representações digitais em três 
dimensões.

Alteração 375
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir uma proteção judicial 
adequada dos candidatos e dos 
proponentes nos procedimentos de 
adjudicação de concessões, assim como 
para garantir a efetiva aplicação das 
regras definidas na presente diretiva e dos 
princípios do Tratado, a Diretiva 
89/665/CEE do Conselho, que coordena 
as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas relativas 
à aplicação dos processos de recurso em 
matéria de adjudicação dos contratos de 
direito público de obras de 
fornecimentos11, e a Diretiva 92/13/CEE 
do Conselho, relativa à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação 
das regras comunitárias em matéria de 
procedimentos de celebração de contratos 
de direito público pelas entidades que 
operam nos setores da água, da energia, 

Suprimido
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dos transportes e das telecomunicações12, 
devem também ser aplicadas às 
concessões de serviços e às concessões de 
empreitada de obras adjudicadas tanto 
por autoridades adjudicantes como por 
entidades adjudicantes. As Diretivas 
89/665/CEE e 92/13/CEE devem ser 
alteradas em conformidade.

Or. en

Alteração 376
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir uma proteção judicial 
adequada dos candidatos e dos 
proponentes nos procedimentos de 
adjudicação de concessões, assim como 
para garantir a efetiva aplicação das 
regras definidas na presente diretiva e dos 
princípios do Tratado, a Diretiva 
89/665/CEE do Conselho, que coordena 
as disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas relativas 
à aplicação dos processos de recurso em 
matéria de adjudicação dos contratos de 
direito público de obras de 
fornecimentos12, e a Diretiva 92/13/CEE 
do Conselho, relativa à coordenação das 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas respeitantes à aplicação 
das regras comunitárias em matéria de 
procedimentos de celebração de contratos 
de direito público pelas entidades que 
operam nos setores da água, da energia, 
dos transportes e das telecomunicações13, 
devem também ser aplicadas às 
concessões de serviços e às concessões de 
empreitada de obras adjudicadas tanto 
por autoridades adjudicantes como por 
entidades adjudicantes. As Diretivas 

Suprimido
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89/665/CEE e 92/13/CEE devem ser 
alteradas em conformidade.

Or. de

Justificação

A aplicação das Diretivas sobre procedimentos de recurso 89/665/CEE e 92/13/CEE seria 
desproporcionada no caso de contratos tão complexos quanto as concessões. A alteração 
proposta visa clarificar que os requisitos a respeitar pelos Estados-Membros decorrem do 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Europeu no processo C-324/98, de acordo com o 
qual os Estados-Membros têm apenas a obrigação de autorizar uma revisão do critério da 
imparcialidade no processo de adjudicação.

Alteração 377
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Considerando 39

Texto da Comissão Alteração

(39) Para garantir uma proteção judicial 
adequada dos candidatos e dos proponentes 
nos procedimentos de adjudicação de 
concessões, assim como para garantir a 
efetiva aplicação das regras definidas na 
presente diretiva e dos princípios do 
Tratado, a Diretiva 89/665/CEE do 
Conselho, que coordena as disposições 
legislativas, regulamentares e 
administrativas relativas à aplicação dos 
processos de recurso em matéria de 
adjudicação dos contratos de direito 
público de obras de fornecimentos12, e a 
Diretiva 92/13/CEE do Conselho, relativa à 
coordenação das disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas 
respeitantes à aplicação das regras 
comunitárias em matéria de procedimentos 
de celebração de contratos de direito 
público pelas entidades que operam nos 
setores da água, da energia, dos transportes 
e das telecomunicações13, devem também 
ser aplicadas às concessões de serviços e às 
concessões de empreitada de obras 

Suprimido
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adjudicadas tanto por autoridades 
adjudicantes como por entidades 
adjudicantes. As Diretivas 89/665/CEE e 
92/13/CEE devem ser alteradas em 
conformidade.

Or. de

Alteração 378
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 41

Texto da Comissão Alteração

(41) A legislação da União em matéria de 
contratos públicos exige que os 
Estados-Membros acompanhem de forma 
coerente e sistemática a aplicação e o 
funcionamento das regras aplicáveis a fim 
de assegurar uma aplicação eficiente e 
uniforme da legislação da União. Assim, 
quando os Estados-Membros designam 
uma única autoridade nacional 
responsável pelo acompanhamento, 
aplicação e controlo dos contratos 
públicos, essa autoridade pode assumir as 
mesmas responsabilidades em relação às 
concessões. Um organismo único com 
funções transversais permitirá obter uma 
panorâmica das principais dificuldades 
na aplicação e sugerir soluções 
adequadas para problemas mais 
estruturais. Um organismo desse tipo 
estará em condições de prestar 
informações imediatas sobre o 
funcionamento desta política e sobre as 
potenciais fragilidades da legislação e das 
práticas nacionais, contribuindo assim 
para a rápida identificação de soluções e 
para a melhoria dos procedimentos de 
adjudicação de concessões.

Suprimido

Or. en
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Alteração 379
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) A presente diretiva não afeta a 
competência dos Estados-Membros para 
atribuir, definir e organizar a missão de 
serviço público de acordo com o Protocolo 
n.º 29 anexo aos Tratados sobre o serviço 
público de radiodifusão nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 380
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 

Texto da Comissão Alteração

1. A presente Diretiva estabelece regras 
aplicáveis aos procedimentos de 
adjudicação levados a cabo por autoridades 
e entidades adjudicantes relativamente a 
concessões cujo valor estimado não seja 
inferior aos limiares definidos no artigo 5.º.

1. A presente Diretiva estabelece regras 
aplicáveis aos procedimentos de 
adjudicação levados a cabo por autoridades 
e entidades adjudicantes relativamente a 
concessões cujo valor estimado não seja 
inferior aos limiares definidos no artigo 5.º, 
por um dos seguintes agentes:

2. A presente diretiva aplica-se à 
aquisição de obras ou serviços, incluindo 
fornecimentos a título acessório em 
relação ao objeto da concessão, a 
operadores económicos selecionados de 
uma das seguintes formas:
a) Por autoridades adjudicantes, 
independentemente de as obras ou 
serviços, incluindo os fornecimentos 
relacionados, assumirem ou não um 

a) Autoridades adjudicantes;
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caráter público;
b) Por entidades adjudicantes, desde que 
as obras ou serviços, incluindo os 
fornecimentos relacionados, se destinem a 
uma das atividades referidas no anexo III.

b) Entidades adjudicantes, desde que as 
obras ou serviços se destinem a uma das 
atividades referidas no anexo III.

Or. en

Alteração 381
Liisa Jaakonsaari

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente diretiva reconhece, em 
conformidade com os Tratados, o 
princípio da liberdade de administração 
por parte das autoridades e entidades 
adjudicantes. As últimas decidirão 
livremente sobre a melhor forma de 
assegurar, organizar e gerir a execução 
das obras e a prestação dos serviços pelos 
quais são responsáveis, nos termos das 
disposições legislativas e dos métodos que 
considerem ser o modo mais eficaz de 
garantir um elevado nível de qualidade,
segurança e acessibilidade económica, 
igualdade de tratamento e a promoção do 
acesso universal e dos direitos dos 
utilizadores nos serviços públicos.

Or. en

Alteração 382
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. fr

Alteração 383
Liisa Jaakonsaari

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

Texto da Comissão Alteração

1-B. Os dados relativos aos contratos de 
concessão, incluindo informações sobre a 
transferência do risco de exploração e 
eventuais pagamentos do concedente para 
o operador económico, devem ser 
publicados e podem ser objeto ao 
controlo.

De igual modo, todas as modificações 
posteriores ao contrato devem ser 
publicadas.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação periódica do desempenho 
das concessões é publicada.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as concessões de serviço público 
sejam sujeitas aos mesmos requisitos de 
transparência e controlo público que são 
aplicados aos serviços prestados pelo setor 
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público.

Or. en

Alteração 384
Herbert Dorfmann

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

Texto da Comissão Alteração

a) Por autoridades adjudicantes, 
independentemente de as obras ou 
serviços, incluindo os fornecimentos 
relacionados, assumirem ou não um 
caráter público;

a) Por autoridades adjudicantes;

Or. it

Justificação

A alteração proposta parte da ideia de que - tendo em consideração a estrutura do contrato 
de concessão, destinada a transferir para o concessionário o risco de exploração duma obra 
ou serviço - é muito difícil dar-se o caso de contratos de concessão celebrados por 
autoridades adjudicantes relativos a obras, serviços ou fornecimentos que não sejam 
destinados a satisfazer direta ou indiretamente um objetivo público (ou de interesse geral).

Alteração 385
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não se aplica se a 
autoridade adjudicante executar as suas 
missões de serviço público recorrendo aos 
seus próprios meios ou em colaboração 
com outras autoridades adjudicantes.

Or. de
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Alteração 386
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não afeta os 
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 nos acordos coletivos, os quais 
serão aplicáveis quando tiver lugar a 
execução das obras, a prestação de 
serviços e a entrega de produtos.

Or. en

Alteração 387
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva estabelece as 
regras de adjudicação de concessões. Por 
conseguinte, ambas as diretivas relativas 
aos contratos públicos e aos contratos 
celebrados pelas entidades que operam 
nos setores da água, da energia, dos 
transportes e dos serviços postais não se 
aplicam às concessões definidas na 
presente diretiva.

Or. en

Alteração 388
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A aplicação da presente diretiva fica 
subordinada aos artigos 36.º, 51.º, 52.º, 
62.º e 346.º do TFUE.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote que visa assegurar que não há sobreposição 
entre a presente diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de adjudicação de 
determinados contratos de empreitada, contratos de fornecimento e contratos de serviços por 
autoridades ou entidades adjudicantes nos domínios da defesa e da segurança (2009/81/CE), 
nem com os artigos relevantes e relacionados do Tratado.

Alteração 389
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Aos procedimentos de adjudicação 
levados a cabo por autoridades e 
entidades adjudicantes relativamente a 
concessões, de acordo com o artigo 1.º, n.º 
1, são aplicáveis exclusivamente as 
condições previstas pela presente diretiva. 
As regras estabelecidas na Diretiva 
relativa aos contratos públicos e na 
Diretiva sobre concursos públicos para 
entidades nos setores da água, energia, 
transporte e serviços postais não se 
aplicam às concessões na aceção do n.º 1, 
nem mesmo por analogia.

Or. de
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Justificação

A diretiva relativa à adjudicação de contratos de concessão deve incluir normas conclusivas. 
Não devem existir aplicações derivadas das diretivas relativas aos contratos públicos e aos 
concursos públicos para entidades nos setores da água, energia, transporte e serviços 
postais. 

Alteração 390
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não se aplica se a 
autoridade adjudicante executar as suas 
missões de serviço público recorrendo aos 
seus próprios meios ou em colaboração 
com outras autoridades adjudicantes.

Or. de

Justificação

Em conformidade com a jurisprudência do Tribunal de Justiça Europeu nos processos C-
324/07 (Coditel Brabant, números 48 e 49) e C-480/06 (Stadtreinigung Hamburg, n.º 45).

Alteração 391
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não deve afetar o 
direito das autoridades públicas, a 
qualquer nível, a decidir se elas próprias 
devem executar as obras ou os serviços 
públicos utilizando os seus recursos sem 
estarem obrigadas a adjudicar concessões 
a operadores económicos externos. Estas 
tarefas podem ser desempenhadas em 
cooperação com outras autoridades 
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adjudicantes públicas.

Or. en

Alteração 392
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não se aplica a 
atos ou contratos através dos quais o 
Estado ou uma autoridade ou entidade 
pública concede a um operador 
económico o direito de explorar 
determinados domínios ou recursos 
públicos ou quando o Estado ou a 
autoridade ou entidade pública 
estabelecem:
a) condições gerais para o exercício de 
uma atividade económica sem se tornar 
beneficiário das obras ou serviços
específicos prestados pelo operador 
económico ou
b) termos e condições para explorar 
determinados domínios ou recursos 
públicos, como contratos de 
arrendamento de terras. Pare este efeito, é 
irrelevante que, na exploração de domínio 
ou terras públicas, as obras possam ser 
efetuadas para melhorar ou construir 
infraestruturas nesses mesmos domínios e 
terrenos, desde que a atividade económica 
exercida pelo operador se mantenha 
direcionada para a execução das referidas 
obras.

Or. en

Justificação

O considerando 6 da diretiva proposta exclui do seu âmbito a aplicação dos contratos 
celebrados entre o Estado ou as autoridades públicas e as empresas que permite apenas que 
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estas últimas exerçam uma atividade económica sob determinados requisitos regulamentares 
ou utilizar terrenos ou domínio público. Esta situação é comum em muitos portos europeus, 
em que o Estado é proprietário dos terrenos e das infraestruturas utilizadas pelos operadores 
portuários, bem como no caso das concessões marítimas públicas para fins turísticos e 
recreativos.

Alteração 393
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva é aplicável às 
concessões adjudicadas após a sua 
entrada em vigor.

Or. it

Alteração 394
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não prejudica: 
a) a legislação laboral, ou seja, quaisquer 
disposições legais ou contratuais 
referentes às condições de emprego, às 
condições laborais, incluindo a saúde e a 
segurança no trabalho, e à relação entre o 
empregador e o trabalhador, aplicadas 
pelos Estados-Membros em conformidade 
com o respetivo direito nacional no
respeito do direito comunitário. A 
presente Diretiva também não afeta a 
legislação de segurança social dos 
Estados-Membros;
b) o exercício dos direitos fundamentais 
reconhecidos nos Estados-Membros e 
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pela legislação comunitária. Também não 
prejudica o direito de negociar, celebrar e 
aplicar convenções coletivas e o direito de 
ação coletiva, em conformidade com o 
direito e as práticas nacionais que 
respeitam o direito comunitário;
c) a liberdade de os Estados-Membros
definirem, em conformidade com a 
legislação comunitária, o que entendem 
por serviços de interesse económico geral, 
o modo como esses serviços devem ser 
organizados e financiados, em 
conformidade com as regras em matéria 
de auxílios estatais, e as obrigações 
específicas a que devem estar sujeitos.

Or. de

Alteração 395
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-B. A presente diretiva não se aplica nem 
afeta indiretamente os serviços de 
interesse económico geral, tal como 
definidos pelos Estados-Membros. As 
disposições da presente diretiva devem, 
em todo o caso, preservar o papel dos 
serviços de interesse económico geral, 
nomeadamente a promoção da coesão 
social e territorial.

Or. en

Justificação

Nos termos do artigo 14.º e do Protocolo n.º 26 do TFUE, é fundamental preservar 
completamente as missões de interesse geral, incluindo o estatuto jurídico dos prestadores de 
serviços (públicos ou privados), o seu financiamento, as suas obrigações e a sua 
organização. Os serviços de interesse (económico) geral devem ser completamente excluídos 
e não devem de todo ser afetados pela presente diretiva.
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Alteração 396
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Princípio da liberdade de administração 

das autoridades públicas
A presente diretiva reconhece, em 
conformidade com os Tratados, o 
princípio da liberdade de administração 
das autoridades e entidades adjudicantes. 
As últimas decidirão livremente sobre a 
melhor forma de assegurar, organizar e 
gerir a execução das obras e a prestação 
dos serviços pelos quais são responsáveis, 
nos termos das disposições legislativas e 
dos métodos que considerem ser o modo 
mais eficaz de garantir um elevado nível 
de qualidade, segurança e acessibilidade 
económica, igualdade de tratamento e a 
promoção do acesso universal e dos 
direitos dos utilizadores nos serviços 
públicos.

Or. en

Alteração 397
Othmar Karas

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1-A
Princípio da livre administração das 

autoridades públicas
A presente diretiva reconhece o princípio 
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da livre administração das autoridades e 
entidades adjudicantes em conformidade 
com o princípio da subsidiariedade 
consagrado no direito da União e na 
legislação nacional em vigor. Em 
conformidade com os regimes jurídicos 
em vigor nos Estados-Membros, estas são 
livres de decidir o modo de gestão que 
considerem mais adequado para a 
execução das obras ou a prestação dos 
serviços, ou se realizam as obras ou os 
serviços, na aceção da presente diretiva, 
por sua conta ou se incumbem terceiros 
da sua realização. 

Or. de

Justificação

A presente alteração sublinha o facto de a diretiva não interferir no princípio da liberdade 
administrativa das autoridades públicas e não impõe quaisquer regras aos Estados-Membros
ou às suas autoridades quanto à obrigatoriedade de um serviço ser prestado pelo Estado ou 
por terceiros. Este princípio aplica-se, em particular, a áreas sensíveis relacionadas com a 
prestação de serviços de interesse geral ou de interesse económico geral.

Alteração 398
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-A
Princípio da liberdade de administração 

das autoridades públicas
1. A presente diretiva reconhece, em 
conformidade com os Tratados da UE, o 
princípio da liberdade de administração 
das autoridades e entidades adjudicantes. 
As últimas decidirão livremente sobre a 
melhor forma de assegurar, organizar e 
gerir a execução das obras e a prestação 
dos serviços pelos quais são responsáveis, 
nos termos das disposições legislativas e 
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dos métodos que considerem ser o modo 
mais eficaz de garantir um elevado nível 
de qualidade, segurança e acessibilidade 
económica, igualdade de tratamento e a 
promoção do acesso universal e dos 
direitos dos utilizadores nos serviços 
públicos.
2. A presente diretiva não prejudica a 
liberdade dos Estados-Membros de 
definir, em conformidade com o direito da 
União, o que consideram ser serviços de 
interesse económico geral, o modo como 
esses serviços devem ser organizados e 
financiados, no respeito das regras 
relativas aos auxílios estatais, e as 
obrigações específicas a que devem estar 
sujeitos.

Or. en

Alteração 399
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.o-A
Princípio da livre administração das 

autoridades públicas
A presente diretiva reconhece o princípio 
da livre administração das autoridades e 
entidades adjudicantes, de acordo com a 
legislação nacional em vigor. Estas são 
livres de decidir o modo de gestão que 
considerem mais adequado para a 
execução das obras e a prestação dos 
serviços pelos quais são responsáveis, de 
acordo com o regime jurídico e as 
modalidades que considerem mais 
eficazes.
Em conformidade com o artigo 14.° do 
Tratado sobre o Funcionamento da União 
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Europeia e o seu Protocolo n. º 26, a 
presente diretiva não tem por objeto nem 
por efeito prescrever uma forma jurídica 
específica às autoridades públicas 
competentes.

Or. fr

Alteração 400
Sirpa Pietikäinen

Proposta de diretiva
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
Princípio de transparência das 

autoridades públicas
Os dados relativos aos contratos de 
concessão, incluindo informações sobre a 
transferência do risco de exploração e 
eventuais pagamentos do concedente para 
o operador económico, devem ser 
publicados e podem ser objeto ao 
controlo. 
De igual modo, todas as modificações 
posteriores ao contrato devem ser 
publicadas.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação periódica do desempenho 
das concessões é publicada.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as concessões de serviço público 
sejam sujeitas aos mesmos requisitos de 
transparência e controlo público que são 
aplicados aos serviços prestados pelo setor 
público. 

Or. en
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Alteração 401
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 1.º-B
Princípio de transparência das 

autoridades públicas
Os dados relativos aos contratos de 
concessão, incluindo informações sobre a 
transferência do risco de exploração e 
eventuais pagamentos do concedente para 
o operador económico, devem ser 
publicados e podem ser objeto ao 
controlo. 
De igual modo, todas as modificações 
posteriores ao contrato devem ser 
publicadas.
Os Estados-Membros devem assegurar 
que a avaliação periódica do desempenho 
das concessões é publicada.

Or. en

Alteração 402
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Concessão de obras públicas», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a contrapartida
das obras a efetuar consiste quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra que constitui o objeto do contrato, 

(2) «Concessão de obras», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito através 
do qual uma ou mais autoridades ou 
entidades adjudicantes delega num ou 
mais operadores económicos a execução 
de obras, em que a contrapartida desta 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração da obra que constitui 
o objeto do contrato, quer nesse direito 
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quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

acompanhado de um pagamento;

Or. en

Alteração 403
Philippe Juvin

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Concessão de obras públicas»,  um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a contrapartida
das obras a efetuar consiste quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

(2) a) «Concessão de obras», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, 
mediante o qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes confiam a 
execução de obras a um ou mais 
operadores económicos, em que a 
contrapartida dessa delegação consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
da obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

b) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, 
mediante o qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes confiam a 
gestão de um serviço a um ou mais 
operadores económicos, em que a 
contrapartida dessa delegação consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
do serviço que constitui o objeto do 
contrato, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento;
O direito de exploração de obras ou 
serviços referido nas alíneas a) e b) do 
presente número implica a transferência 
para o concessionário do risco económico 
substancial associado à exploração dessas 
obras ou serviços, definido como o risco 
de exposição às flutuações do mercado. 
Considera-se que o concessionário 
assume o risco substancial de exploração, 
quando, em condições normais de 
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exploração, não lhe é garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito 
da exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 44 apresentada pelo relator: a concessão de obras e a concessão 
de serviços não implicam necessariamente a existência de responsabilidade da autoridade ou 
da entidade adjudicante de origem (por exemplo, construção e gestão de um parque de 
estacionamento). Clarificação da aplicabilidade da definição de “direito de exploração de 
obras ou serviços” às concessões de obras e de serviços para concessões de serviços, e não 
apenas às concessões de serviços.

Alteração 404
Liisa Jaakonsaari

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Concessão de obras públicas», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a contrapartida 
das obras a efetuar consiste quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

(2) (a) «Concessão de obras», um contrato 
a título oneroso celebrado por escrito 
através do qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes delega num ou 
mais operadores económicos a execução 
de obras, em que a contrapartida desta 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração da obra que constitui 
o objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

(b) «Concessão de serviços», um contrato 
a título oneroso celebrado por escrito 
através do qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes delega num ou 
mais operadores económicos o 
funcionamento de um serviço pelo qual 
são responsáveis de obras, em que a 
contrapartida desta delegação consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
do serviço que constitui o objeto do 
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contrato, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento;
O direito de exploração de obras ou 
serviços implicará a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
substancial em explorar estas obras ou 
estes serviços, definido como o risco de 
exposição aos caprichos do mercado e que 
abrange tanto o risco da procura como o 
da disponibilidade. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração quando, em condições 
normais de exploração e nos termos das 
disposições do contrato, não lhe é 
garantida a recuperação dos 
investimentos efetuados nem das despesas 
suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços objeto da concessão.

Or. en

Alteração 405
Bernadette Vergnaud

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

Texto da Comissão Alteração

(2) «Concessão de obras públicas»,  um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a contrapartida
das obras a efetuar consiste quer 
unicamente no direito de exploração da 
obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

(2) a) «Concessão de obras», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, 
mediante o qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes confiam a 
execução de obras pelas quais são 
responsáveis a um ou mais operadores 
económicos, em que a contrapartida dessa 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração da obra que constitui 
o objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

Or. fr
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Justificação

Ajuste de redação no contexto das concessões.

Alteração 406
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.° 1 – ponto 2 – alínea b) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, 
mediante o qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes confiam a 
gestão de um serviço pelo qual são 
responsáveis a um ou mais operadores 
económicos, em que a contrapartida dessa 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração do serviço que 
constitui o objeto do contrato, quer nesse 
direito acompanhado de um pagamento;
O direito de exploração das obras ou 
serviços implica a transferência para o 
concessionário de uma parte significativa 
do risco económico associado à 
exploração dessas obras ou serviços, 
definido como o risco de exposição às 
flutuações do mercado, quer se trate de 
riscos do lado da oferta ou da procura. 
Considera-se que o concessionário 
assume o risco substancial de exploração 
quando, em condições normais de 
exploração, não lhe é garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito 
da exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

Or. fr

Justificação

Alteração da redação e introdução da noção de transferência de uma “parte significativa” 
do risco, mais comummente aceite que “parte substancial do risco”. 
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Alteração 407
Pier Antonio Panzeri

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) (a) «Concessão de obras públicas», 
um contrato a título oneroso celebrado 
por escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a 
contrapartida das obras a efetuar consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
da obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;
(b) «Concessão de serviços», um contrato 
a título oneroso celebrado por escrito 
através do qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes delega num ou 
mais operadores económicos o 
funcionamento de um serviço pelo qual 
são responsáveis de obras, em que a 
contrapartida desta delegação consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
do serviço que constitui o objeto do 
contrato, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento;
O direito de exploração de obras ou 
serviços implicará a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
substancial em explorar estas obras ou 
estes serviços, definido como o risco de 
exposição aos caprichos do mercado e que 
abrange tanto o risco da procura como o 
da disponibilidade. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração quando, em condições 
normais de exploração e nos termos das 
disposições do contrato, não lhe é 
garantida a recuperação dos 
investimentos efetuados nem das despesas 
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suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços objeto da concessão.

Or. en

Alteração 408
Sirpa Pietikäinen

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

Texto da Comissão Alteração

(2-A) «Concessão de serviços», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito através do qual uma ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes 
delega num ou mais operadores 
económicos o funcionamento de um 
serviço pelo qual são responsáveis de 
obras, em que a contrapartida desta 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração do serviço que 
constitui o objeto do contrato, quer nesse 
direito acompanhado de um pagamento;
O direito de exploração de obras ou 
serviços implicará a transferência para o 
concessionário de um risco económico 
substancial em explorar estas obras ou 
estes serviços, definido como o risco de 
exposição aos caprichos do mercado e que 
abrange tanto o risco da procura como o 
da disponibilidade. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração quando, em condições 
normais de exploração e nos termos das 
disposições do contrato, não lhe é 
garantida a recuperação dos 
investimentos efetuados nem das despesas 
suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços objeto da concessão.

Or. en
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Alteração 409
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Concessão de empreitada de obras», 
um contrato a título oneroso celebrado 
por escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais entidades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a 
contrapartida das obras a efetuar consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
da obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 410
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 4

Texto da Comissão Alteração

(4) «Concessão de empreitada de obras», 
um contrato a título oneroso celebrado 
por escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais entidades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
execução de obras, em que a 
contrapartida das obras a efetuar consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
da obra que constitui o objeto do contrato, 
quer nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

Suprimido

Or. en
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Alteração 411
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Execução de obras», a execução ou a 
conceção e a execução de uma obra ou 
obras relacionadas com uma das 
atividades referidas no anexo I, ou a 
realização, por qualquer meio, de uma 
obra que satisfaça as necessidades 
especificadas pela autoridade adjudicante 
que exerce uma influência decisiva sobre 
o tipo ou a conceção da obra;

Suprimido

Or. en

Alteração 412
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

(5) «Execução de obras», a execução ou a 
conceção e a execução de uma obra ou 
obras relacionadas com uma das atividades 
referidas no anexo I, ou a realização, por 
qualquer meio, de uma obra que satisfaça 
as necessidades especificadas pela 
autoridade adjudicante que exerce uma 
influência decisiva sobre o tipo ou a 
conceção da obra;

(5) «Execução de obras», a execução ou a 
conceção e a execução de uma obra ou 
obras relacionadas com uma das atividades 
referidas no anexo I, ou a realização, por 
qualquer meio, de uma obra que satisfaça 
as necessidades especificadas pelo 
concedente que exerce uma influência 
decisiva sobre o tipo ou a conceção da 
obra;

Or. en

Alteração 413
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços», um contrato 
a título oneroso celebrado por escrito 
entre um ou mais operadores económicos 
e uma ou mais autoridades adjudicantes 
que tenha por objeto a prestação de 
serviços distintos dos referidos nos n.ºs 2 e 
4 e em que a contrapartida dos serviços a 
prestar consiste quer unicamente no 
direito de exploração dos serviços que 
constituem o objeto do contrato, quer 
nesse direito acompanhado de um 
pagamento;

Suprimido

Or. en

Alteração 414
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que 
tenha por objeto a prestação de serviços 
distintos dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em 
que a contrapartida dos serviços a prestar
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito através 
do qual uma ou mais autoridades ou 
entidades adjudicantes delega num ou 
mais operadores económicos o 
funcionamento de um serviço pelo qual 
são responsáveis de obras, em que a 
contrapartida desta delegação consiste 
quer unicamente no direito de exploração 
do serviço que constitui o objeto do 
contrato, quer nesse direito acompanhado 
de um pagamento; em contraste, certos 
atos de natureza estatal, como as 
autorizações ou licenças pelas quais um 
Estado ou uma autoridade pública 
estabelecem condições para o exercício de 
uma atividade económica, que têm por 
objeto o direito de prestação de serviços 
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sociais ou o direito de celebrar acordos 
através dos quais o concedente concede a 
um operador económico o direito de 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, ou direitos de 
passagem que não devem ser 
considerados concessões na medida em 
que estabelecem exclusivamente 
condições gerais de utilização, sem que a 
autoridade pública se converta num 
destinatário de determinadas obras ou 
serviços prestados pelo parceiro 
adjudicante.

Or. en

Justificação

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.

Alteração 415
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que tenha 
por objeto a prestação de serviços distintos 
dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que tenha 
por objeto a prestação de serviços distintos 
dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 



AM\916800PT.doc 151/182 PE496.581v03-00

PT

objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento. os
procedimentos dos Estados-Membros
baseados no princípio de que todos os 
prestadores de serviços capazes de 
cumprir as condições previamente 
previstas na legislação devem ser 
autorizados a prestar o serviço não 
constituem concessões de serviços, desde 
que respeitem os princípios gerais da 
igualdade de tratamento, da transparência 
e da não-discriminação; 

Or. de

Justificação

Clarificação do conceito de concessão de serviços. No interesse da segurança jurídica, é 
importante clarificar que os procedimentos baseados no acesso geral e não-discriminatório 
aos mercados e na sua abertura a todos os prestadores de serviços que cumpram as 
condições previamente estabelecidas na legislação não constituem concessões de serviços, 
independentemente de ser emitida uma aprovação em forma de autorizações, licenças ou 
acordos.

Alteração 416
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que tenha 
por objeto a prestação de serviços distintos 
dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que tenha 
por objeto a prestação de serviços distintos 
dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento, exceto no 
caso de se tratar de simples autorizações, 
em particular autorizações para a 
utilização de um bem ou domínio público;
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Or. de

Justificação

Importa clarificar que as simples autorizações, tais como contratos de utilização da via 
pública, não constituem objeto da diretiva.

Alteração 417
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

(7) «Concessão de serviços»,  um contrato 
a título oneroso celebrado por escrito entre
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que 
tenha por objeto a prestação de serviços 
distintos dos referidos nos n.ºs 2 e 4 e em 
que a contrapartida dos serviços a prestar
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito, 
mediante o qual uma ou mais autoridades 
ou entidades adjudicantes confiam a 
gestão de um serviço pelo qual são 
responsáveis a um ou mais operadores 
económicos, em que a contrapartida dessa 
delegação consiste quer unicamente no 
direito de exploração do serviço que 
constitui o objeto do contrato, quer nesse 
direito acompanhado de um pagamento; O 
direito de exploração das obras ou 
serviços implica a transferência para o 
concessionário do risco económico 
substancial associado à exploração dessas 
obras ou serviços, definido como o risco 
de exposição às flutuações do mercado. 
Considera-se que o concessionário 
assume o risco substancial de exploração 
quando, em condições normais de 
exploração, não lhe é garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito 
da exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

Or. fr
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Alteração 418
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(7-A) «Concessão de serviços», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
prestação de serviços distintos dos 
referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento; os 
procedimentos dos Estados-Membros
baseados no princípio de que todos os 
prestadores de serviços capazes de 
cumprir as condições previamente 
previstas na legislação, 
independentemente da sua forma jurídica, 
devem ser autorizados a prestar o serviço, 
não são considerados concessões de 
serviços, desde que respeitem os 
princípios gerais da igualdade de 
tratamento, da transparência e da não-
discriminação;  

Or. de

Justificação

A diretiva deve explicitar que todos os potenciais prestadores de serviços gozam do direito 
geral de receberem autorização para prestar um serviço e que este princípio não se insere no 
âmbito de aplicação da diretiva.

Alteração 419
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 7-B (novo)
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Texto da Comissão Alteração

(7-B) «Concessão de serviços», um 
contrato a título oneroso celebrado por 
escrito entre um ou mais operadores 
económicos e uma ou mais autoridades 
adjudicantes que tenha por objeto a 
prestação de serviços distintos dos 
referidos nos n.ºs 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento; as 
autorizações ou a simples autorização 
para a utilização de um bem ou domínio 
público não constituem concessões de 
serviços na aceção da presente diretiva.

Or. de

Justificação

Importa clarificar que o âmbito de aplicação da diretiva não abrange determinadas áreas, 
como os contratos de utilização da via pública, que dizem respeito apenas a licenças públicas 
e não constituem contratos públicos.

Alteração 420
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

(10) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva ou entidade 
pública ou um agrupamento dessas pessoas 
e/ou entidades que oferece a execução de 
uma obra ou obras e/ou o fornecimento de 
produtos ou serviços no mercado;

(10) «Operador económico», qualquer 
pessoa singular ou coletiva ou entidade 
pública ou um agrupamento dessas pessoas 
- incluindo os consórcios de empresas -
e/ou entidades que oferece a execução de 
uma obra ou obras e/ou o fornecimento de 
produtos ou serviços no mercado;

Or. it
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Alteração 421
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 12

Texto da Comissão Alteração

(12) «Meios eletrónicos», meios que 
utilizam equipamento eletrónico para o 
tratamento (incluindo a compressão digital) 
e armazenamento de dados transmitidos, 
transportados e recebidos através de redes, 
rádio, meios óticos ou outros meios 
eletromagnéticos;

(12) «Meios eletrónicos», equipamento 
eletrónico para o tratamento (incluindo a 
compressão digital) e armazenamento de 
dados transmitidos, transportados e 
recebidos através de redes, rádio, meios 
óticos ou outros meios eletromagnéticos;
no caso de um contrato de empreitada de 
obras, «meios eletrónicos» refere-se 
também à utilização de representações em 
três dimensões interoperáveis que 
incluam a conceção, execução e operação 
do edifício ou infraestrutura;

Or. en

Justificação

Trata-se de um instrumento fundamental que permite que as autoridades adjudicantes tomem 
decisões mais rentáveis e mais eficazes. Esta medida irá trazer poupanças aos contribuintes 
ao permitir a avaliação mais fácil de projetos alternativos e, particularmente, uma adequada 
avaliação dos custos e comparação da poupança efetuada no domínio da energia e em outras 
etapas do ciclo de vida. 

Alteração 422
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13

Texto da Comissão Alteração

(13) «Documentação da concessão», todos 
os documentos produzidos ou referidos 
pela autoridade ou entidade adjudicante 
para descrever ou determinar elementos do 
concurso ou do procedimento, incluindo o 

(13) «Documentação da concessão», todos 
os documentos produzidos ou referidos 
pela autoridade ou entidade adjudicante 
para descrever ou determinar elementos do 
contrato de concessão.
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anúncio de concurso, as condições 
contratuais propostas, os formatos para a 
apresentação de documentos pelos 
candidatos e proponentes, as informações 
sobre as obrigações geralmente aplicáveis 
e eventuais documentos complementares;

Or. en

Alteração 423
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 13–A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(13-A) “Processo de produção 
socialmente sustentável”, a execução do 
contrato de concessão respeita as 
legislações, regulamentações e normas 
que regem a saúde e a segurança, a 
legislação social e o direito laboral, em 
particular no que respeita ao princípio da 
igualdade de tratamento no local de 
trabalho. O princípio da igualdade de 
tratamento no local de trabalho refere-se 
ao respeito das condições de emprego 
aplicáveis, incluindo as legislações, 
regulamentações e normas que regem a 
saúde e a segurança, a legislação social e 
laboral, tais como definidas na legislação 
nacional e da UE e nos acordos coletivos, 
os quais são aplicáveis no local onde 
decorre a prestação da obra, do serviço ou 
do fornecimento;

Or. fr

Alteração 424
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14
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Texto da Comissão Alteração

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

(14) «Características do ciclo de vida», 
elementos relacionados com qualquer 
parte do ciclo de vida de um produto ou 
obras ou prestação de serviço. As 
características do ciclo de vida são 
incorporadas num produto, como 
resultado das escolhas feitas durante o 
processo de produção ou durante outras 
etapas de não-utilização inseridas no ciclo 
de vida do produto, mesmo que essas 
características não sejam evidentes nas 
características físicas ou nas qualidades 
funcionais do produto ou serviço 
resultante. As características do ciclo de 
vida relacionadas com processos de 
produção devem incluir o respeito dos 
requisitos ambientais, de saúde e 
segurança, sociais e laborais, definidos na 
legislação nacional e da União e, se for o 
caso, nos acordos coletivos que são 
aplicados no local onde a obra ou o 
serviço é executado.

Or. en

Alteração 425
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

O significado concreto de "finalização" não é claro, pelo que é necessário suprimi-lo.

Alteração 426
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) «Ciclo de vida» e «Processo de 
produção socialmente sustentável» devem 
determinar a proposta economicamente 
mais vantajosa com base na tomada em 
consideração dos aspetos sociais e 
ambientais, consequência de todas as 
etapas consecutivas e/ou interligadas, 
incluindo a produção, transporte, utilização 
e manutenção, ao longo da existência de 
um produto, de uma obra ou da prestação 
de um serviço, desde a aquisição das 
matérias-primas ou da geração de recursos 
até à eliminação, neutralização e 
finalização. As autoridades e as entidades 
adjudicantes podem igualmente utilizar as 
especificações técnicas ou os critérios de 
adjudicação para minimizar os efeitos 
sociais ou ambientais negativos ou para 
maximizar os efeitos sociais ou 
ambientais positivos que oferecem os 
melhores resultados em termos de relação 
custos-benefícios.

Or. fr

Alteração 427
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14–A (novo)



AM\916800PT.doc 159/182 PE496.581v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

(14-A) «Título oneroso»: um contrato a 
título oneroso existe quando as obrigações 
mutuamente vinculativas, em virtude das 
quais a execução das obras ou dos 
serviços está sujeita a requisitos 
específicos definidos pela autoridade ou 
entidade adjudicante, tiverem força legal.

Or. en

Alteração 428
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços implicará a transferência para o 
concessionário de um risco económico em 
explorar estas obras ou estes serviços, 
definido como o risco de exposição aos 
caprichos do mercado. Considera-se que o 
concessionário assume o risco de 
exploração quando, em condições normais 
de exploração, não lhe é garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão, em contrapartida, 
nos casos em que o risco de exploração 
para determinados mercados é limitado 
desde o início, sendo, contudo, totalmente 
transferido para o concessionário, estas 
condições não impedem uma qualificação 
enquanto concessão. 

Or. en
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Alteração 429
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

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

Texto da Comissão Alteração

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 requer a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco de 
exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão. Sempre que a 
concessão se inserir num setor de 
atividades sujeitas a regras e 
regulamentos que limitem o risco 
financeiro implicado na exploração da 
concessão, o concessionário assume, no 
entanto, o risco substancial de exploração 
e assume a totalidade, ou pelo menos uma 
parte significativa, do risco de exploração 
enfrentado pela autoridade ou entidade 
adjudicante mesmo que, desde o início, 
esse risco seja muito limitado tendo em 
conta as regras pormenorizadas da 
legislação pública que regulamenta esse 
serviço.

Or. en

Justificação

A definição de transferência do risco substancial deve espelhar de forma explícita a 
jurisprudência do TJUE (C-206/08 e C 274-09) segundo a qual uma concessão pode ser 
atribuída mesmo que o nível efetivo do risco transferido seja limitado por lei.

Alteração 430
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão; um risco de 
exploração reduzido logo desde o início 
não deve afetar este princípio.

Or. de

Justificação

Clarificação de acordo com a jurisprudência do TJUE no processo WAZV Gotha (C-206/08), 
que estabelece a existência de concessões nos casos em que o risco assumido pelo operador é 
limitado desde o início devido ao quadro regulamentar que rege o setor.

Alteração 431
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

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

Texto da Comissão Alteração

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial 
de exploração, não lhe sendo garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão.

A adjudicação da concessão implica a 
transferência para o concessionário do 
risco substancial de exploração. 
Considera-se que o concessionário assume 
o risco substancial de exploração, não lhe 
sendo garantida a recuperação dos 
investimentos efetuados nem das despesas 
suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços objeto da concessão.
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Or. pl

Justificação

Esta alteração é apresentada porque a admissão do direito de exploração é apenas a forma 
de consideração em caso de concessão.

Alteração 432
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Esse risco económico pode consistir: Suprimido
(a) No risco associado à utilização das 
obras ou à procura do serviço; ou
(b) No risco associado à disponibilidade 
da infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores.

Or. en

Alteração 433
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

Esse risco económico pode consistir: Suprimido
a) No risco associado à utilização das 
obras ou à procura do serviço; ou que
b) No risco associado à disponibilidade da 
infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores.

Or. de
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Justificação

Os termos "risco económico" devem ser substituídos por "risco de exploração" a fim de 
garantir a coerência. O considerando 8-A inclui uma definição mais precisa.

Alteração 434
Riikka Manner

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

Texto da Comissão Alteração

Esse risco económico pode consistir: Esse risco operacional pode consistir:

Or. fi

Alteração 435
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

(b) No risco associado à disponibilidade da 
infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores.

(b) No risco associado à disponibilidade da 
infraestrutura fornecida pelo 
concessionário ou utilizada para a 
prestação de serviços aos utilizadores, 
incluindo as autoridades adjudicantes.

Or. it

Alteração 436
Lara Comi

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

Texto da Comissão Alteração

Para determinar qual deve ser o risco 
substancial de exploração devem ser tidos 
em conta os critérios do Eurostat, que são 
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necessários para determinar se o 
investimento deve ser incluído no 
orçamento da autoridade pública ou do 
operador privado, de tal modo que seja 
iniciado o procedimento relativo aos 
défices excessivos.

Or. it

Alteração 437
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. O direito de exploração das obras ou 
dos serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 
do n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco de exploração. 
Considera-se que o concessionário 
assume o risco de exploração, não lhe 
sendo garantida a recuperação dos 
investimentos efetuados nem das despesas 
suportadas no âmbito da exploração das 
obras ou dos serviços objeto da concessão. 
Tal aplica-se igualmente quando o risco 
de exploração é, logo desde o início, 
reduzido.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o TJUE (ver processo WAZV Gotha C-206/08), as autoridades 
adjudicantes devem poder ter direito à prestação de serviços através de uma concessão, 
mesmo nos casos em que o risco associado à utilização é limitado devido ao quadro 
regulamentar que rege o setor. Tal aplica-se também aos mercados em que o risco assumido 
pelo operador é limitado desde o início devido ao quadro regulamentar que rege o setor.

Alteração 438
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os direitos concedidos através de um 
procedimento em que tenha sido 
garantida a publicidade adequada e em 
que a concessão desses direitos se tenha 
baseado em critérios objetivos não 
constituem «direitos especiais ou 
exclusivos» na aceção da presente 
diretiva. Esses procedimentos incluem:

Suprimido

(a) Os processos de adjudicação com 
abertura prévia de concurso em 
conformidade com a Diretiva 
[2004/17/CE ou 2004/18/CE] ou com a 
presente diretiva;
(b) Procedimentos nos termos de outros 
atos legislativos da União, enumerados no 
anexo XI, que garantam a adequada 
transparência prévia na concessão de 
autorizações com base em critérios 
objetivos.

Or. en

Alteração 439
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva
Artigo 4 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Os procedimentos nos termos dos 
atos legislativos dos Estados-Membros
que respeitam os princípios do Tratado 
em matéria de igualdade de tratamento, 
transparência, proporcionalidade e 
reconhecimento mútuo.

Or. it
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Alteração 440
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 46.º a fim de modificar a 
lista dos atos legislativos da União que 
consta do anexo XI se, na sequência da 
adoção de nova legislação da UE ou da 
revogação ou alteração dessa legislação, 
tal modificação se afigurar necessária

Suprimido

Or. en

Alteração 441
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 5

Texto da Comissão Alteração

Artigo 5.º Suprimido
Limiares

1. A presente diretiva aplica-se às 
seguintes concessões, quando o respetivo 
valor for igual ou superior a 5 000 000 
EUR:
(a) Concessões celebradas uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III;
(b) Concessões celebradas por 
autoridades adjudicantes.
2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 2 500 000 EUR 
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a 
serviços sociais e outros serviços 
específicos, ficam sujeitas à obrigação de 
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publicação de um anúncio de adjudicação 
da concessão nos termos dos artigos 27.º e 
28.º.

Or. en

Alteração 442
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 5 000 000 EUR:

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a:

Or. en

Alteração 443
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 5 000 000 EUR:

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 10.000.000 EUR:

Or. de

Justificação

Tendo em conta a longa duração das concessões, o limiar deve ser suficiente de modo a 
garantir um encargo administrativo proporcional. Um limiar de apenas 5000000 EUR 
implicaria um encargo administrativo considerável, em particular para as pequenas 
entidades adjudicantes.
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Alteração 444
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 5 000 000 EUR:

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 10.000.000 EUR:

Or. fr

Alteração 445
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Concessões celebradas uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III;

(a) 5 000 000 EUR nos casos em que o 
período da concessão não ultrapassa os 
cinco anos;

Or. en

Alteração 446
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Concessões celebradas por uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III;

a) Concessões celebradas por uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III e que 
dizem respeito a uma rede ou a uma área 
geograficamente restrita, à qual estão 
ligados pelo menos 100000 clientes ou na 
qual residem pelo menos 100000 
habitantes;
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Or. de

Justificação

Adaptação aos números previstos no artigo 26.º, n.º 4, da Diretiva que estabelece regras 
comuns para o mercado interno da eletricidade (96/92/CE).

Alteração 447
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Concessões celebradas por 
autoridades adjudicantes.

(b) 1 000 000 EUR multiplicados pela 
duração máxima da concessão nos anos 
civis, nos casos em que a duração 
prevista, sem contar com qualquer 
autorização de prorrogação, não 
ultrapasse os cinco anos. Se a duração 
prevista não corresponder a um número 
exato de anos, este período deve ser 
arredondado por baixo para o mês 
completo mais próximo e o limiar 
arredondado para o montante de 80 000 
EUR imediatamente inferior.
A duração prevista necessária para o 
cálculo do limiar deve estar definida no 
anúncio de concessão e nos casos em que 
não esteja previsto um concurso, estima-
se que o período tem início no momento 
em que a autoridade ou entidade 
adjudicante dão início ao processo de 
adjudicação da concessão, contactando, 
por exemplo, os operadores económicos 
relativamente aos contratos.

Or. en

Justificação

Esta alteração visa abordar as preocupações de que um valor de 5 milhões de euros poderá 
ser reduzido para contratos a longo prazo e introduz um método razoável de cálculo de 
limiares para períodos mais extensos.  Será igualmente necessário calcular as equivalências 
nas respetivas moedas nacionais dos Estados-Membros que não estão na zona euro, para tal, 
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será possível transpor da diretiva principal (ou do artigo 87.º da atual diretiva relativa aos 
contratos públicos). Trata-se de uma alteração técnica da qual os juristas-linguistas poderão 
certamente se ocupar.

Alteração 448
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão procederá à revisão dos 
limiares estabelecidos no n.º 1, alíneas a) 
e b), de dois em dois anos, a partir da 
entrada em vigor da presente diretiva e 
revê-los-á, se necessário, nos termos da 
presente diretiva.
Os limiares são elevados pela taxa anual 
de inflação média anual composta 
calculada pelo índice harmonizado de 
preços no consumidor da União Europeia 
definido no Regulamento (CE) n.º 
2494/95 do Conselho de 23 de outubro de 
1995 relativo aos índices harmonizados de 
preços no consumidor, e publicada pelo 
Eurostat, utilizando o índice publicado 
mais recentemente e anterior à data 
prevista para a revisão em virtude do 
presente artigo. O valor dos limiares 
assim revistos deve, se necessário, ser 
arredondado até aos 100 000 EUR 
imediatamente inferior.

Or. en

Justificação

A proposta da Comissão não fazia uma referência adequada aos procedimentos de revisão 
dos limiares estabelecidos.

Alteração 449
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 2 500 000 EUR 
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a 
serviços sociais e outros serviços 
específicos, ficam sujeitas à obrigação de 
publicação de um anúncio de adjudicação 
da concessão nos termos dos artigos 27.º e 
28.º.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão do limiar intermédio, em consonância com a posição do relator.

Alteração 450
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 2 500 000 EUR 
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a serviços 
sociais e outros serviços específicos, ficam 
sujeitas à obrigação de publicação de um 
anúncio de adjudicação da concessão nos 
termos dos artigos 27.º e 28.º.

2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 5 000 000 EUR 
mas inferior a 10 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a serviços 
sociais e outros serviços específicos, ficam 
sujeitas à obrigação de publicação de um 
anúncio de adjudicação da concessão nos 
termos dos artigos 27.º e 28.º.

Or. fr

Alteração 451
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – título

Texto da Comissão Alteração

Métodos de cálculo do valor estimado das 
concessões

Limiares e métodos de cálculo do valor 
estimado das concessões

Or. en

Alteração 452
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais 
prorrogações da duração da concessão.

Suprimido

Or. en

Alteração 453
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais
prorrogações da duração da concessão.

Suprimido

Or. en
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Alteração 454
Andreas Schwab, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais 
prorrogações da duração da concessão.

1. O valor de uma concessão deve ser 
equivalente ao volume total estimado de 
negócios do concessionário, sem imposto 
sobre o valor acrescentado, tendo em 
conta as obras ou serviços, incluindo os 
fornecimentos, realizados durante a 
execução da concessão. 

Or. de

Alteração 455
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais
prorrogações da duração da concessão.

1. O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no volume de 
negócios, excluído o imposto sobre o valor 
acrescentado, ao longo da vigência do 
contrato, segundo estimativa do 
concedente, acrescido de eventuais
subvenções públicas ao investimento 
auferidas pelo concessionário.

O valor estimado é válido no momento do 
envio do anúncio de concessão ou, nos 
casos em que não seja previsto um 
anúncio, no momento em que o 
concedente inicia o procedimento de 
adjudicação da concessão.
Quando o valor é alterado em resultado 
de negociações durante o processo de 
adjudicação, a estimativa válida é a 
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indicada no momento da assinatura do 
contrato.

Or. fr

Justificação

O cálculo do volume de negócios não inclui atualmente as subvenções públicas ao 
investimento (ao contrário das subvenções à exploração).  Sucede, porém, que as subvenções 
públicas ao investimento podem ser muito importantes no caso de certas concessões. Para 
evitar a distorção do cálculo do valor da concessão, torna-se portanto necessário ter em 
conta, por um lado, o volume de negócios, e, por outro, as subvenções públicas ao 
investimento.

Alteração 456
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente diretiva aplica-se às 
concessões cujo valor for igual ou 
superior a 8 000 000 EUR

Or. en

Alteração 457
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor estimado de uma concessão é 
calculado como o valor do conjunto de 
obras ou serviços, mesmo que adquiridos 
através de diferentes contratos, se os 
contratos integrarem um único projeto. 
Os indicadores da existência de um 
projeto único podem consistir, por 
exemplo, no fato de a autoridade ou 
entidade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 

Suprimido
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conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.
Quando a autoridade ou entidade 
adjudicante previr prémios ou 
pagamentos a candidatos ou proponentes, 
deve tomá-los em consideração no cálculo 
do valor estimado da concessão.

Or. en

Alteração 458
Andreas Schwab, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O valor estimado de uma concessão é 
calculado como o valor do conjunto de 
obras ou serviços, mesmo que adquiridos 
através de diferentes contratos, se os 
contratos integrarem um único projeto. 
Os indicadores da existência de um 
projeto único podem consistir, por 
exemplo, no fato de a autoridade ou 
entidade adjudicante ter realizado 
previamente um planeamento e uma 
conceção globais e de os diferentes 
elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

Suprimido

Quando a autoridade ou entidade 
adjudicante previr prémios ou 
pagamentos a candidatos ou proponentes, 
deve tomá-los em consideração no cálculo 
do valor estimado da concessão.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão. Além disso, uma 
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vez que a acumulação de contratos causa problemas, é necessário suprimir os termos 
"projeto único" (ver supressão do considerando 10).

Alteração 459
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Para efeitos de cálculo do limiar, o 
valor estimado da concessão deve ser 
igual à receita acumulada estimada, 
excluindo os impostos, durante a vigência 
do contrato. O método de cálculo do valor 
estimado de uma concessão deve estar 
especificado na documentação relativa à 
concessão.

Or. en

Alteração 460
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O método de cálculo do valor estimado 
de uma concessão não deve ser escolhido 
com o intuito de a excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva. Por 
conseguinte, um projeto de empreitada de 
obras ou de serviços não deve ser 
subdividido se isso resultar na sua 
exclusão do âmbito de aplicação da 
presente diretiva, a menos que tal se 
justifique por razões objetivas.

Suprimido

Or. de
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Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 461
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. O método de cálculo do valor estimado 
de uma concessão não deve ser escolhido 
com o intuito de a excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva. Por 
conseguinte, um projeto de empreitada de 
obras ou de serviços não deve ser 
subdividido se isso resultar na sua 
exclusão do âmbito de aplicação da 
presente diretiva, a menos que tal se 
justifique por razões objetivas.

3. O método de cálculo do valor estimado 
de uma concessão não deve ser escolhido 
com o intuito de a excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 462
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. O valor estimado é válido no momento 
do envio do anúncio de concessão ou, nos 
casos em que não seja previsto um 
anúncio, no momento em que a 
autoridade ou entidade adjudicante inicia 
o procedimento de adjudicação, 
nomeadamente por meio da definição das 
características essenciais da concessão 
prevista.

Suprimido

Or. en
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Alteração 463
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de 
serviços, o cálculo do valor estimado deve 
ter em conta o custo das obras e o valor 
total estimado dos fornecimentos e 
serviços que são postos à disposição do 
adjudicatário pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes, desde que sejam 
necessários à execução da obra.

Suprimido

Or. en

Alteração 464
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de 
serviços, o cálculo do valor estimado deve 
ter em conta o custo das obras e o valor 
total estimado dos fornecimentos e 
serviços que são postos à disposição do 
adjudicatário pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes, desde que sejam 
necessários à execução da obra.

Suprimido

Or. en

Alteração 465
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de 
serviços, o cálculo do valor estimado deve 
ter em conta o custo das obras e o valor 
total estimado dos fornecimentos e 
serviços que são postos à disposição do 
adjudicatário pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes, desde que sejam 
necessários à execução da obra.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 466
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de serviços, 
o cálculo do valor estimado deve ter em 
conta o custo das obras e o valor total 
estimado dos fornecimentos e serviços que 
são postos à disposição do adjudicatário 
pelas autoridades ou entidades 
adjudicantes, desde que sejam necessários 
à execução da obra.

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de serviços, 
o cálculo do valor estimado deve ter em 
conta o custo das obras e o valor total 
estimado dos fornecimentos e serviços que 
são postos à disposição do adjudicatário 
pelas autoridades ou entidades 
adjudicantes, desde que sejam necessários 
à execução da obra. Para as concessões de 
bens públicos destinadas ao fornecimento 
de serviços ao público, o valor do limiar 
deve ser estimado e calculado com 
referência ao período anual.

Or. it
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Alteração 467
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de serviços, 
o cálculo do valor estimado deve ter em 
conta o custo das obras e o valor total 
estimado dos fornecimentos e serviços que 
são postos à disposição do adjudicatário 
pelas autoridades ou entidades 
adjudicantes, desde que sejam necessários 
à execução da obra.

5. Para as concessões de empreitada de 
obras públicas e as concessões de serviços, 
o cálculo do valor estimado deve ter em 
conta o custo das obras e o valor total 
estimado dos fornecimentos e serviços que 
são postos à disposição do adjudicatário 
pelas autoridades ou entidades 
adjudicantes, desde que sejam necessários 
à execução da obra. Para as concessões de 
bens públicos destinadas ao fornecimento 
de serviços ao público, o valor do limiar 
deve ser estimado e calculado com 
referência ao período anual.

Or. it

Alteração 468
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. Para as concessões de bens públicos 
destinadas ao fornecimento de serviços 
diretamente aos consumidores, o valor do 
limiar deve ser estimado e calculado com 
referência ao período anual.

Or. it

Justificação

Em virtude das especificidades que distinguem algumas concessões (como as que se aplicam 
ao setor turístico-recreativo) é importante efetuar o cálculo do valor do limiar de 



AM\916800PT.doc 181/182 PE496.581v03-00

PT

aplicabilidade da diretiva especificando que o mesmo deve ser estimado com referência ao 
período anual e não à duração total da concessão.

Alteração 469
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma obra prevista ou um 
projeto de aquisição de serviços possa 
ocasionar a adjudicação simultânea de 
concessões sob a forma de lotes 
separados, deve ser tido em conta o valor 
total estimado da totalidade desses lotes.

Suprimido

Or. en

Alteração 470
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma obra prevista ou um 
projeto de aquisição de serviços possa 
ocasionar a adjudicação simultânea de 
concessões sob a forma de lotes 
separados, deve ser tido em conta o valor 
total estimado da totalidade desses lotes.

Suprimido

Or. it

Alteração 471
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6
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Texto da Comissão Alteração

6. Sempre que uma obra prevista ou um 
projeto de aquisição de serviços possa 
ocasionar a adjudicação simultânea de 
concessões sob a forma de lotes 
separados, deve ser tido em conta o valor 
total estimado da totalidade desses lotes.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 472
Pier Antonio Panzeri

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

Texto da Comissão Alteração

6-A. As autoridades adjudicantes podem 
decidir adjudicar uma concessão por meio 
de lotes separados, sendo neste caso 
considerado o valor total estimado da 
totalidade desses lotes. Sempre que o valor 
total desses lotes seja igual ou superior ao 
limiar estabelecido no artigo 5.º, a 
presente diretiva aplica-se à adjudicação 
de cada lote.

Or. it


