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Alteração 473
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da proposta da Comissão Alteração

7. Sempre que o valor acumulado dos 
lotes seja igual ou superior ao limiar 
estabelecido no artigo 5.º, a presente 
diretiva aplica-se à adjudicação de cada 
lote;

Suprimido

Or. en

Alteração 474
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que o valor cumulado dos lotes 
seja igual ou superior ao limiar 
estabelecido no artigo 5.º, a presente 
diretiva aplica-se à adjudicação de cada 
lote.

Suprimido

Or. it

Alteração 475
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. Sempre que o valor cumulado dos lotes 
seja igual ou superior ao limiar 
estabelecido no artigo 5.º, a presente 

Suprimido
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diretiva aplica-se à adjudicação de cada 
lote.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 476
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da proposta da Comissão Alteração

8. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem adjudicar concessões 
para lotes individuais sem aplicar os 
procedimentos previstos na presente 
diretiva, desde que o valor estimado, sem 
IVA, do lote em causa seja inferior a 1 
000 000 EUR. Contudo, o valor total dos 
lotes adjudicados sem a aplicação da 
presente diretiva não pode exceder 20% 
do valor total de todos os lotes em que a 
obra ou a aquisição de serviços previstas 
tenham sido divididas.

Suprimido

Or. en

Alteração 477
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem adjudicar concessões 
para lotes individuais sem aplicar os 
procedimentos previstos na presente 

Suprimido
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diretiva, desde que o valor estimado, sem 
IVA, do lote em causa seja inferior a 1 
000 000 EUR. Contudo, o valor total dos 
lotes adjudicados sem a aplicação da 
presente diretiva não pode exceder 20% 
do valor total de todos os lotes em que a 
obra ou a aquisição de serviços previstas 
tenham sido divididas.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 478
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da proposta da Comissão Alteração

9. O valor das concessões de serviços 
corresponde ao valor total estimado dos 
serviços a prestar pelo concessionário ao 
longo de todo o período da concessão, 
calculado de acordo com uma 
metodologia objetiva que deve ser 
especificada no anúncio de concessão ou 
na documentação relativa à mesma.

Suprimido

A base para o cálculo do valor estimado 
da concessão é, conforme apropriado:
(a) Para os serviços de seguros: o prémio 
a pagar e outras formas de remuneração;
(b) Para os serviços bancários e outros 
serviços financeiros: os honorários, 
comissões, juros e outras formas de 
remuneração;
(c) Para os serviços de conceção: os 
honorários, comissões a pagar e outras 
formas de remuneração.

Or. en
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Alteração 479
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9

Texto da proposta da Comissão Alteração

9. O valor das concessões de serviços 
corresponde ao valor total estimado dos 
serviços a prestar pelo concessionário ao 
longo de todo o período da concessão, 
calculado de acordo com uma 
metodologia objetiva que deve ser 
especificada no anúncio de concessão ou 
na documentação relativa à mesma.

Suprimido

A base para o cálculo do valor estimado 
da concessão é, conforme apropriado:
(a) Para os serviços de seguros: o prémio 
a pagar e outras formas de remuneração;
(b) Para os serviços bancários e outros 
serviços financeiros: os honorários, 
comissões, juros e outras formas de 
remuneração;
(c) Para os serviços de conceção: os 
honorários, comissões a pagar e outras 
formas de remuneração.

Or. en

Alteração 480
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da proposta da Comissão Alteração

10. O valor das concessões inclui quer a 
receita estimada a receber de terceiros, 
quer os montantes a pagar pela 
autoridade ou entidade adjudicante.

Suprimido
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Or. en

Alteração 481
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As autoridades e entidades adjudicantes 
garantem a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atuam de forma 
transparente e proporcionada. As 
concessões não devem ser organizadas de
modo a ser excluídas do âmbito de 
aplicação da presente diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência.

As autoridades e entidades adjudicantes 
garantem a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atuam de forma 
transparente e proporcionada. As 
concessões não devem ser organizadas de 
modo a ser excluídas do âmbito de 
aplicação da presente diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência. Além disso, 
não devem ser concebidas com o objetivo 
de contornar os processos de adjudicação 
estabelecidos nas propostas de diretiva 
COM(2011)0896 e COM(2011)0895.

Or. de

Alteração 482
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

As autoridades e entidades adjudicantes 
garantem a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atuam de forma 
transparente e proporcionada. As 
concessões não devem ser organizadas de 
modo a ser excluídas do âmbito de 
aplicação da presente diretiva ou a 
reduzir artificialmente a concorrência.

As autoridades e entidades adjudicantes 
garantem a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atuam de forma 
transparente e proporcionada.

Or. en
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Alteração 483
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes 
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços relativa à gestão 
das infraestruturas de rede relacionadas 
com as atividades referidas no anexo III, 
quando essas concessões forem: 

Or. en

Alteração 484
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços que dizem respeito 
às infraestruturas de rede relacionadas 
com as atividades referidas no anexo III, 
se:
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aplicáveis e 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.

a) a concessão de serviços é adjudicada a
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados, ou

b) a concessão de serviços está 
relacionada com uma atividade que, à 
data de entrada em vigor da presente 
Diretiva, é regida por uma tarifa regulada 
ao abrigo do direito nacional, ou 
c) a concessão de serviços é adjudicada a
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados, ou para a qual se 
prevê, à data de entrada em vigor da 
presente Diretiva, um acesso regulado e 
não discriminado.

Or. de

Justificação

A presente alteração visa preservar a exceção prevista já nas diretivas relativas aos 
contratos públicos para as concessões de serviços adjudicadas com base num direito 
exclusivo. Paralelamente, tal como proposto pelo relator, esta exceção deve abranger as 
concessões para as atividades sujeitas a uma tarifa regulamentada a nível nacional.

Alteração 485
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes com 
base em direitos especiais ou exclusivos de 
que disponham ao abrigo de normas legais 
ou atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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 ou, em qualquer caso, sempre 
que o serviço objeto da concessão já 
estiver subordinado a uma legislação 
setorial.

Or. it

Alteração 486
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação SETORial da União relativa à 

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços relacionados com a 
gestão de infraestruturas de rede 
associadas às atividades referidas no 
anexo III, nem às concessões de serviços 
relacionados com 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, quando essas concessões 
são adjudicadas por um concedente a 
operadores económicos com base em 
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gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas 
no anexo III.

direitos exclusivos de que estes últimos
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em aplicação 
do Tratado e com a legislação setorial da 
União.

Em derrogação ao n.º 1, quando a 
legislação setorial aí referida não previr 
obrigações de transparência aplicáveis a 
todo o setor, são aplicáveis os requisitos 
do artigo 27.º, n.°s 1 e 3.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 69 apresentada pelo relator. Referência às concessões existentes 
no momento da adoção da diretiva, e não no momento da sua entrada em vigor, a fim de 
evitar potenciais abusos; clarificação dos termos jurídicos empregues (“ em aplicação de”).

Alteração 487
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.
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Or. en

Justificação

O operador que gere a infraestrutura referida no presente número não é uma entidade 
adjudicante. Deve, por isso, retirar-se do texto esta disposição enganadora.

Alteração 488
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços relacionados com a 
gestão de infraestruturas de rede 
associadas às atividades referidas no 
anexo III, nem às concessões de serviços 
relacionados com 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, quando essas concessões 
são adjudicadas por um concedente a 
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que estes últimos
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União.

Em derrogação ao n.º 1, quando a 
legislação setorial aí referida não previr 
obrigações de transparência aplicáveis a 
todo o setor, são aplicáveis os requisitos 
do artigo 27.º, n.ºs 1 e 3.

Or. fr

Justificação

Clarificação da exclusão prevista para as concessões de serviços adjudicadas com base num 
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direito exclusivo e relacionados com a gestão de infraestruturas de rede associadas às 
atividades referidas no anexo III. Além disso, conviria alargar esta exclusão às tarifas
reguladas destinadas aos clientes vulneráveis, segundo as modalidades previstas pela 
Diretiva 2009/72/CE.

Alteração 489
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços que dizem respeito 
às infraestruturas de rede relacionadas 
com as atividades referidas no anexo III, 
se:

a) a concessão de serviços é adjudicada a
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados, ou

b) a concessão de serviços está 
relacionada com uma atividade que, à 
data de entrada em vigor da presente 
Diretiva, é regida por uma tarifa regulada 
ao abrigo do direito nacional, ou
c) a concessão de serviços é adjudicada a
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
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aplicáveis e publicados, ou para a qual se 
prevê, à data de entrada em vigor da 
presente Diretiva, um acesso regulado e 
não discriminado.

Or. de

Alteração 490
Matteo Salvini

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes 
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e 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.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços relacionados com a 
gestão de infraestruturas de rede 
associadas às atividades referidas no 
anexo III, nem às concessões de serviços 
relacionados com uma atividade referida 
no anexo III ou que sejam objeto, no 
momento da entrada em vigor da presente 
diretiva, de uma tarifa regulada a nível 
nacional prevista por normas legais ou 
atos regulamentares, quando essas 
concessões são adjudicadas por um 
concedente a operadores económicos com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional.

Or. it

Justificação

Extensão da exclusão prevista para as concessões de serviços adjudicadas com base em 
direitos exclusivos e relacionados com atividades com tarifas reguladas a nível nacional, 
para além das atividades referidas no anexo III. Portanto, os requisitos não devem ser 
considerados cumulativos mas sim alternativos.

Alteração 491
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) Adjudicadas por autoridades ou 
entidades adjudicantes a operadores 
económicos com base em direitos 
exclusivos de que disponham ao abrigo de 
normas legais ou atos regulamentares ou 
administrativos aplicáveis e publicados a 
nível nacional e que tenham sido 
concedidas em conformidade com o 
Tratado e com a legislação setorial da 
União,

Or. en

Alteração 492
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alinea b) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(b) Ou a concessões de serviços para 
atividades que, aquando da entrada em 
vigor da presente diretiva, sejam objeto de 
uma tarifa regulada a nível nacional, 
prevista em disposições legislativas ou 
regulamentares.

Or. en

Alteração 493
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2
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Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Em derrogação ao n.º 1 do presente 
artigo, quando a legislação SETORIAL aí 
referida não previr obrigações de 
transparência aplicáveis a todo o SETOR 
são aplicáveis os requisitos do artigo 27.º, 
n.ºs 1 e 3.

Suprimido

Or. en

Alteração 494
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica às 
concessões que uma autoridade ou entidade 
adjudicante seja obrigada a adjudicar ou 
organizar em conformidade com os 
procedimentos de adjudicação definidos 
através de:

A presente diretiva não se aplica às 
concessões que uma autoridade ou entidade 
adjudicante seja obrigada a adjudicar ou 
organizar em conformidade com os 
procedimentos de adjudicação de contratos 
de concessão de serviços definidos através 
de:

Or. en

Alteração 495
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) Um acordo internacional celebrado em 
conformidade com o Tratado entre um 
Estado-membro e um ou mais países 
terceiros, relativo a obras, fornecimentos
ou serviços destinados à realização ou 
exploração conjunta de um projeto pelos 

(a) Um acordo internacional celebrado em 
conformidade com o Tratado entre um 
Estado-membro e um ou mais países 
terceiros, relativo a obras ou serviços 
destinados à realização ou exploração 
conjunta de um projeto pelos Estados 
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Estados signatários; signatários;

Or. en

Alteração 496
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Todos os acordos referidos na alínea a) do 
primeiro parágrafo são comunicados à 
Comissão, que pode consultar o Comité 
Consultivo para os Contratos de Direito 
Público referido no artigo 48.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 497
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – parágrafo 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea d) do primeiro 
parágrafo, quando uma concessão 
beneficiar de um cofinanciamento 
considerável por parte de uma 
organização internacional ou por uma 
instituição financeira internacional, as 
partes acordam os procedimentos de 
adjudicação aplicáveis, que devem ser 
conformes com o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia.

Suprimido

Or. en
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Alteração 498
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. Sob reserva do artigo 346.º do Tratado, a 
presente diretiva não se aplica à 
adjudicação de concessões nos domínios da 
defesa e da segurança na medida em que a 
proteção dos interesses essenciais de 
segurança de um Estado-Membro não 
possa ser garantida pelas regras previstas 
pela presente diretiva.

4. Sob reserva do artigo 346.º do Tratado 
sobre o Funcionamento da União 
Europeia, a presente diretiva não se aplica 
à adjudicação de concessões nos domínios 
da defesa e da segurança, à exceção dos 
seguintes contratos:

(a) Aos contratos em relação aos quais a 
aplicação das disposições da presente 
diretiva obrigaria um Estado-Membro a 
facultar informações, cuja divulgação 
considera contrária aos interesses 
essenciais da sua própria segurança,
(b) Às concessões adjudicadas no âmbito 
de um programa concertado, como 
referido no artigo 13.º, alínea c), da 
Diretiva 2009/81/CE,
(c) Aos contratos adjudicados por um 
governo a outro governo relativos a obras 
e serviços diretamente relacionados com 
equipamento militar ou sensível, ou a 
obras e serviços especificamente 
destinados a fins militares ou a obras e 
serviços sensíveis;
(d) Aos contratos celebrados num país 
terceiro, inclusive para efeitos de 
aquisições para fins civis, efetuados 
quando são destacadas forças fora do 
território da União Europeia, sempre que 
necessidades de natureza operacional 
obriguem à sua celebração com 
operadores económicos situados na zona 
de operações.

Or. en



AM\916802PT.doc 19/144 PE497.782v03-00

PT

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente diretiva e a Diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 499
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 4-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

4-A. A presente diretiva não se aplica a 
contratos de concessão que não estejam 
de outra forma isentos ao abrigo do n.º 4 
quando:
(a) A proteção dos interesses de 
segurança fundamentais de um Estado-
Membro não possam ser garantidos num 
procedimento de adjudicação nos termos 
da presente Diretiva;
(b) A aplicação da presente Diretiva 
obrigue o Estado-Membro a fornecer 
informações cuja divulgação considere 
contrária aos seus interesses essenciais de 
segurança; ou
(c) A adjudicação e o desempenho do 
contrato de concessão tenham de ser 
acompanhados por medidas especiais de 
segurança, em conformidade com a 
legislação, regulamentos ou disposições 
administrativas em vigor no 
Estado-Membro em causa. 

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente diretiva e a Diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
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de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 500
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) A serviços que envolvam a aquisição 
ou locação, quaisquer que sejam as 
respetivas modalidades financeiras, de 
terrenos, edifícios existentes ou outros bens 
imóveis, ou relacionados com direitos 
sobre esses bens; no entanto, as 
concessões de serviços financeiros 
adjudicadas paralelamente, antes ou 
depois de um contrato de aquisição ou 
locação, seja qual for a sua forma, ficam 
sujeitas ao disposto na presente diretiva

(a) A serviços que envolvam a aquisição, 
aluguer ou locação, quaisquer que sejam 
as respetivas modalidades financeiras, de 
terrenos, edifícios existentes ou outros bens 
imóveis, ou relacionados com direitos 
sobre esses bens;

Or. en

Alteração 501
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) À aquisição ou locação, quaisquer que 
sejam as respetivas modalidades 
financeiras, de terrenos, edifícios existentes 
ou outros bens imóveis, ou relacionados 
com direitos sobre esses bens; no entanto, 
as concessões de serviços financeiros 
adjudicadas paralelamente, antes ou depois 
de um contrato de aquisição ou locação, 
seja qual for a sua forma, ficam sujeitas ao 
disposto na presente diretiva;

a) À aquisição, locação ou arrendamento 
pela autoridade ou entidade adjudicante, 
quaisquer que sejam as respetivas 
modalidades financeiras, de terrenos, 
edifícios existentes ou outros bens imóveis, 
ou relacionados com direitos sobre esses 
bens; no entanto, as concessões de serviços 
financeiros adjudicadas paralelamente, 
antes ou depois de um contrato de 
aquisição ou locação, seja qual for a sua 
forma, ficam sujeitas ao disposto na 
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presente diretiva;

Or. de

Justificação

A presente alteração pretende isolar a locação.

Alteração 502
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A serviços de interesse económico 
geral;

Or. de

Justificação

O Protocolo n.º 26 do Tratado de Lisboa reconhece explicitamente o direito das autoridades 
regionais e locais de administrar os seus próprios serviços públicos, assim como a grande 
margem de manobra de que dispõem no que respeita a fornecer, delegar e organizar estes 
serviços da forma que melhor corresponda às necessidades dos utilizadores. A diretiva não 
pode, portanto, ser aplicada a estes serviços.

Alteração 503
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(b) À aquisição, desenvolvimento, 
produção ou coprodução de programas 
destinados a serviços de radiodifusão, 
definida como a transmissão e 
distribuição através de qualquer tipo de 
rede eletrónica, adjudicados por 
organismos de radiodifusão, nem às 
concessões de tempo de antena

(b) À aquisição, desenvolvimento, 
produção ou coprodução de programas e 
serviços preparatórios correlacionados, 
destinados a serviços de comunicação ou 
contratos de radiodifusão ou distribuição e 
transmissão;
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adjudicadas a esses mesmos organismos 
de radiodifusão;

Or. en

Alteração 504
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas destinados a 
serviços de radiodifusão, definida como a 
transmissão e distribuição através de 
qualquer tipo de rede eletrónica, 
adjudicados por organismos de 
radiodifusão, nem às concessões de tempo 
de antena adjudicadas a esses mesmos 
organismos de radiodifusão;

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas e de outros 
serviços preparatórios associados,
destinados a serviços de comunicação 
social, nem às concessões de tempo de 
antena ou de espaço mediático, nem à 
transmissão e distribuição de serviços de 
comunicação social;

Or. fr

Alteração 505
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas destinados a 
serviços de radiodifusão, definida como a 
transmissão e distribuição através de 
qualquer tipo de rede eletrónica, 
adjudicados por organismos de 
radiodifusão, nem às concessões de tempo 
de antena adjudicadas a esses mesmos 
organismos de radiodifusão;

b) À aquisição, desenvolvimento, produção 
ou coprodução de programas e de outros 
serviços preparatórios associados,
destinados a serviços de comunicação 
social, nem às concessões  relativas à 
difusão ou distribuição e à transmissão;

Or. fr
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Alteração 506
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Aos jogos de azar em que é feita 
uma aposta em dinheiro em jogos de 
fortuna, incluindo lotarias e apostas.

Or. en

Alteração 507
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 508
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A serviços de arbitragem e de 
conciliação;

c) A serviços de arbitragem e de 
conciliação, aos serviços jurídicos, bem 
como aos serviços de notariado;

Or. de
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Alteração 509
António Fernando Correia de Campos, Regina Bastos

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) As atividades de jogo em que é feita 
uma aposta em dinheiro em jogos de azar 
exercidas por organismos dotados de 
direitos exclusivos atribuídos por um ou 
vários Estados-Membros em virtude das 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas aplicáveis e 
publicadas, e autorizadas em 
conformidade com os tratados;

Or. pt

Alteração 510
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) Às atividades de jogo em que uma 
quantia monetária seja posta em risco em 
jogos de azar (lotarias e apostas), 
exercidas a nível nacional por um 
organismo único dotado de direitos 
exclusivos que lhe foram concedidos 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; 

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 75 apresentada pelo relator.
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Alteração 511
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 512
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Justificação

Tendo em conta que as taxas de juro aplicáveis aos créditos são calculadas por hora ou por 
dia, um longo processo de adjudicação por concurso não é viável e pode traduzir-se em 
custos de capital mais elevados para as autoridades adjudicantes.

Alteração 513
Kerstin Westphal

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Atualmente, os municípios solicitam, sem quaisquer complicações, propostas de crédito a, 
pelo menos, 20 bancos. No caso de os bancos terem de manter as suas condições ao longo de 
um período de tempo relativamente mais longo – considerando que até então o teriam feito 
apenas por algumas horas – sem poderem se refinanciar em conformidade, as chamadas 
«swaptions» (opções sobre swaps) deveriam, no futuro, ser calculadas para o período em que 
o crédito fosse concedido. Os custos para esta situação ultrapassam as atuais condições de 
crédito dos municípios e aumentariam substancialmente os custos de financiamento das 
autoridades públicas.

Alteração 514
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)



AM\916802PT.doc 27/144 PE497.782v03-00

PT

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 515
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(e) Aos contratos de trabalho; (e) Aos contratos de trabalho e ao regime 
de proteção social obrigatória;

Or. en

Alteração 516
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea f-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(f-A) Às concessões de obras ou serviços 
inerentes à realização e/ou gestão de 
linhas de transporte por cabo destinadas 
ao exercício de empresas que tenham por 
objeto a gestão da mobilidade turística, 
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recreativa, lúdica e desportiva nas zonas 
de montanha com os serviços conexos.

Or. it

Justificação

A Comissão enviou aos Estados-Membros e outras partes interessadas uma comunicação 
acerca do auxílio estatal N 376/01 — Regime de auxílios a favor das instalações por cabo 
(2002/C 172/02), na qual distingue entre instalações de transporte por cabo destinadas a 
atividades desportivas que não satisfazem necessidades de caráter geral da população mas 
que têm fins lucrativos em favor do desporto e das atividades turísticas de montanha e 
instalações de transporte por cabo destinadas a satisfazer necessidades de transporte geral.

Alteração 517
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g) Aos serviços de transporte público de 
passageiros na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1370/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho19.

(g) Aos serviços de transporte, na medida 
em que sejam regidos por outros 
instrumentos da União.

Or. en

Alteração 518
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g) Aos serviços de transporte público de 
passageiros na aceção do Regulamento 
(CE) n.º 1370/2007 do Parlamento 
Europeu e do Conselho19.

(g) Serviços de transporte público.

Or. en
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Alteração 519
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g-A) À proteção civil, à preparação e 
capacidade de resposta a situações de 
urgência e prevenção quotidiana de riscos 
graves;

Or. en

Alteração 520
Anja Weisgerber, Andreas Schwab, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter 
Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos serviços de proteção civil e de 
gestão de situações de catástrofe, bem 
como aos serviços de assistência médica e 
às ações de salvamento de emergência, e à 
prevenção de riscos no dia-a-dia;

Or. de

Justificação

Sobretudo no que respeita às ações de salvamento de emergência, a economia não pode ser 
considerada como principal critério. Por conseguinte, basta que os princípios do direito 
primário da UE se apliquem à adjudicação de concessões neste domínio.

Alteração 521
Werner Kuhn



PE497.782v03-00 30/144 AM\916802PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos serviços de proteção civil e de 
gestão de situações de catástrofe, bem 
como aos serviços de assistência médica e 
às ações de salvamento de emergência, e à 
prevenção de riscos no dia-a-dia;

Or. de

Alteração 522
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos serviços de interesse económico 
geral, em particular o abastecimento ou o 
tratamento da água, das águas residuais, 
dos detritos, e da energia; 

Or. de

Alteração 523
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) À proteção civil, gestão de 
catástrofes e prevenção de riscos no 
dia-a-dia;

Or. de
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Alteração 524
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g-B) Aos serviços de extração, 
distribuição e abastecimento de água 
potável, bem como de saneamento.

Or. en

Alteração 525
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-B) Aos serviços de produção, 
distribuição e abastecimento de água 
potável, bem como de evacuação e 
tratamento de águas residuais, e à 
construção, manutenção e exploração das 
infraestruturas utilizadas para esses fins;

Or. de

Justificação

Tendo em conta as exigências particulares em matéria de ambiente e higiene, o setor da água 
deve igualmente ser abordado individualmente. Em conformidade com o artigo 17.º da 
Diretiva 2006/123/CE, os serviços relacionados com a água devem, portanto, ser excluídos 
do âmbito de aplicação da diretiva.

Alteração 526
Werner Kuhn

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-B) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

g-B) Aos serviços de produção, 
distribuição e abastecimento de água 
potável, bem como de evacuação e 
tratamento de águas residuais, e à 
construção, manutenção e exploração das 
infraestruturas utilizadas para esses fins;

Or. de

Alteração 527
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Às transações financeiras que visem 
gerar fundos ou capital, investimento ou 
financiamento para a adjudicação de 
contratos públicos;

Or. de

Alteração 528
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g-C) Aos serviços sociais e de saúde

Or. en

Alteração 529
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-C) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-C) Aos serviços de fornecimento de 
eletricidade, gás e aquecimento, bem 
como à construção, manutenção e 
exploração das infraestruturas utilizadas 
para esses fins;

Or. de

Justificação

O setor da energia é já objeto de múltiplas regulamentações específicas. Além disso, é 
caracterizado pela especificidade das relações entre os diversos atores. Uma regulamentação 
generalizada deste setor no âmbito da presente diretiva não é, por conseguinte, oportuna. 

Alteração 530
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea g-D) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(g-D) Serviços de interesse geral sem 
caráter económico.

Or. en

Alteração 531
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Os serviços de radiodifusão a que se 
refere a alínea b) do primeiro parágrafo 
incluem todas as formas de transmissão e 
distribuição através de qualquer tipo de 

Suprimido
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rede eletrónica.

Or. en

Alteração 532
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Os serviços de radiodifusão a que se refere 
a alínea b) do primeiro parágrafo incluem 
todas as formas de transmissão e 
distribuição através de qualquer tipo de 
rede eletrónica.

Os serviços de comunicação social a que 
se refere a alínea b) do primeiro parágrafo 
incluem todas as formas de transmissão e
de distribuição através de qualquer tipo de 
rede eletrónica.

Or. fr

Alteração 533
Wim van de Camp

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.° 5 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica a 
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.

Or. en

Justificação

Os contratos relativos a terrenos devem ficar excluídos da diretiva. Não se trata de aquisição 
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de trabalhos nem de serviços e as obrigações impostas ao operador que se limita a arrendar 
relacionam-se com a utilização dos terrenos, não com o serviço em si.

Alteração 534
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

5-A. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços destinadas a 
serviços de interesse económico geral e a 
serviços de interesse geral, como:
(a) Serviços hídricos;
(b) Serviços de tratamento de águas 
residuais;
(c) Serviços de recolha de resíduos;
(d) Serviços energéticos;
(e) Serviços sociais, nos termos definidos 
pelo Comité da Proteção Social para um 
quadro voluntário europeu de qualidade 
dos serviços sociais nos setores da saúde e 
apoio social, da segurança social 
obrigatória, dos serviços de socorro e 
proteção civil.

Or. en

Alteração 535
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A presente Diretiva não se aplica às 
concessões de serviços que sejam de 
interesse económico geral, em particular 
nos domínios do abastecimento de água, 
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do tratamento das águas residuais, dos 
serviços sociais, dos serviços de saúde e 
dos serviços de associações de 
trabalhadores.

Or. de

Alteração 536
Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 8-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo8.º-A
A presente diretiva não se aplica a 
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.

Or. en

Alteração 537
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 9 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Para efeitos do disposto no presente 
artigo, entende-se por:

Suprimido

(a) “Rede pública de comunicações”, uma 
rede de comunicações eletrónicas 
principal ou exclusivamente utilizada 
para a prestação de serviços de 
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comunicações eletrónicas disponibilizados 
ao público e que suporta o transporte de 
informação entre pontos terminais da 
rede;

(b) «Rede eletrónica de comunicações», 
sistemas de transmissão e, quando 
aplicável, sistemas de comutação ou 
encaminhamento e outros recursos, 
nomeadamente elementos passivos, que 
permitam o transporte de sinais por fios, 
ondas hertzianas, meios óticos ou outros 
meios eletromagnéticos, incluindo redes 
de satélite, redes terrestres fixas (com 
comutação de circuitos ou de pacotes, 
incluindo a Internet) e móveis, sistemas 
de cabos elétricos, na medida em que 
sejam utilizados para a transmissão de 
sinais, redes usadas para emissões de 
rádio e televisão e redes de televisão por 
cabo, independentemente do tipo de 
informação transportada;

(c) “Ponto de terminação de rede” (PTR), 
o ponto físico em que é fornecido ao 
assinante acesso à rede pública de 
comunicações; no caso das redes que 
envolvem comutação ou 
encaminhamento, o PTR é identificado 
através de um endereço de rede específico, 
que pode estar associado ao número ou 
nome do assinante;

(d) «Serviços de comunicações 
eletrónicas», um serviço oferecido em 
geral mediante remuneração que consiste 
total ou principalmente no envio de sinais 
através de redes de comunicações 
eletrónicas, incluindo os serviços de 
telecomunicações e os serviços de 
transmissão em redes utilizadas para a 
radiodifusão, mas excluindo os serviços 
que prestem ou exerçam controlo editorial 
sobre conteúdos transmitidos através de 
redes e serviços de comunicações 
eletrónicas; excluem-se igualmente os 
serviços da sociedade da informação, tal 
como definidos no artigo 1.º da Diretiva 
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98/34/CE, que não consistam total ou 
principalmente no envio de sinais através 
de redes de comunicações eletrónicas.

Or. en

Alteração 538
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 10

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 10.º Suprimido
Exclusões aplicáveis às concessões 
adjudicadas por entidades adjudicantes
1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões adjudicadas por entidades 
adjudicantes para outros fins que não o 
exercício das suas atividades nos termos 
descritos no anexo III ou o exercício 
dessas atividades num país terceiro, em 
condições que não impliquem a 
exploração física de uma rede ou de uma 
área geográfica no território da União.
2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou o organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, de todas as 
atividades que considerem excluídas. A 
Comissão pode publicar periodicamente 
no Jornal Oficial da União Europeia, a 
título de informação, as listas das 
categorias de atividades que considera 
excluídas. Ao fazê-lo, a Comissão respeita 
o caráter comercial sensível que essas 
entidades adjudicantes aleguem aquando 
da comunicação das informações.

Or. en

Alteração 539
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou os organismos nacionais
responsáveis neste domínio, se existirem, 
a pedido destes, de todas as atividades que 
considerem excluídas. A Comissão pode 
publicar periodicamente no Jornal Oficial 
da União Europeia, a título de informação, 
as listas das categorias de atividades que 
considera abrangidas por esta exclusão. Ao 
fazê-lo, a Comissão respeita o caráter 
comercial sensível que essas entidades 
adjudicantes aleguem aquando da 
comunicação das informações.

Or. de

Justificação

O conceito de "organismo nacional de fiscalização" deve ser rejeitado, pois pode ser 
entendido como uma ingerência no poder de organização interno dos Estados-Membros.

Alteração 540
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 2 – alínea c-A) (nova)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c-A) Podem ser controlados através de 
cooperação público-privada;

Or. en

Alteração 541
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 3 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Concessões adjudicadas por uma 
entidade adjudicante a uma empresa 
associada;

a) Concessões adjudicadas por uma 
entidade adjudicante, na aceção do artigo 
4.°, n.° 1, pontos 2) e 3), a uma empresa 
associada;

Or. fr

Justificação

As disposições deste artigo retomam as da Diretiva 2004/17, cujo objetivo era permitir que 
as entidades adjudicantes, operadores históricos a nível local e nacional, e que não fossem 
autoridades adjudicantes, exercessem uma atividade industrial e de sinergia de grupo, para 
que pudessem apelar às suas filiais criados pela casa-mãe. Por conseguinte, é desejável 
limitar esta disposição às entidades adjudicantes que não sejam autoridades adjudicantes.

Alteração 542
Cristian Silviu Buşoi

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

Texto da Comissão Alteração

b) Concessões adjudicadas por uma 
empresa comum constituída 
exclusivamente por entidades adjudicantes 
para desenvolver as atividades enumeradas 
no anexo III a uma empresa associada de 
uma dessas entidades adjudicantes.

b) Concessões adjudicadas por uma 
empresa comum constituída 
exclusivamente por entidades adjudicantes, 
na aceção do artigo 4.°, n.° 1, pontos 2) e 
3), para desenvolver as atividades 
enumeradas no anexo III a uma empresa 
associada de uma dessas entidades 
adjudicantes.

Or. fr

Justificação

As disposições deste artigo retomam as da Diretiva 2004/17, cujo objetivo era permitir que 
as entidades adjudicantes, operadores históricos a nível local e nacional, e que não fossem 
entidades adjudicantes, exercessem uma atividade industrial e de sinergia de grupo, para que 
pudessem apelar às suas filiais criados pela casa-mãe. Por conseguinte, é desejável limitar 
esta disposição às entidades adjudicantes que não são autoridades adjudicantes.
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Alteração 543
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) A contratos de serviços, desde que pelo 
menos 80% das atividades da empresa 
associada que estão sujeitas a 
adjudicações de contratos de concessão de 
serviços provenham da prestação desses 
serviços às empresas às quais se encontra 
associada;

Or. en

Alteração 544
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

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

a) Às concessões de serviços, desde que 
pelo menos 80 % da média do volume de 
negócios da empresa associada em matéria 
de serviços, que constituem objeto das 
concessões de serviços, nos últimos três 
anos provenha da prestação desses serviços 
às empresas com as quais se encontra 
associada;

Or. de

Alteração 545
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% da média do 
volume de negócios total da empresa 
associada em matéria de obras gerais nos 
últimos três anos provenha da realização 
dessas obras para as empresas com as quais 
se encontra associada.

(b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% das atividades 
da empresa associada que estão sujeitas a 
contratos de concessão de obras
provenham da realização dessas obras para 
as empresas com as quais se encontra 
associada.

Or. en

Alteração 546
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% da média do 
volume de negócios total da empresa 
associada em matéria de obras gerais nos 
últimos três anos provenha da realização 
dessas obras para as empresas com as quais 
se encontra associada.

b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% da média do 
volume de negócios total da empresa 
associada em matéria de obras gerais, que 
constituem objeto das concessões de 
empreitada de obras, nos últimos três anos 
provenha da realização dessas obras para 
as empresas com as quais se encontra 
associada.

Or. de

Justificação

Uma vez que as empresas associadas podem exercer atividades em diferentes mercados 
expostos a diversos níveis de concorrência, apenas a atividade que seja objeto da concessão 
de serviços ou de empreitada de obras deve ser tida em consideração na fixação dos limites 
dentro dos quais as empresas associadas podem intervir no mercado em nome de terceiros. 
Não é necessário ter em conta todas as atividades da empresa associada para evitar 
distorções da concorrência.
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Alteração 547
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% da média do 
volume de negócios total da empresa 
associada em matéria de obras gerais nos 
últimos três anos provenha da realização 
dessas obras para as empresas com as quais 
se encontra associada.

b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 80% das atividades
da empresa associada em matéria de obras 
gerais nos últimos três anos provenham da 
realização dessas obras para as empresas 
com as quais se encontra associada.

Or. de

Alteração 548
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 6

Texto da proposta da Comissão Alteração

6. Sempre que mais de uma empresa 
associada à entidade adjudicante 
disponibilize serviços, fornecimentos ou 
obras idênticos ou similares, as 
percentagens referidas no n.º 4 são 
calculadas tendo em conta o volume total 
de negócios resultante respetivamente da 
prestação dos serviços ou fornecimentos 
ou da realização das obras por essas 
empresas associadas.

Suprimido

Or. en

Alteração 549
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – parte introdutória
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Texto da proposta da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º, 
desde que a empresa comum tenha sido 
criada para desenvolver a atividade em 
causa durante um período de pelo menos 
três anos e que o instrumento que cria a 
empresa comum estipule que as entidades 
adjudicantes que a compõem serão parte 
desta durante pelo menos o mesmo 
período, a presente diretiva não se aplica às 
concessões adjudicadas:

Sem prejuízo do disposto no artigo 15.º, 
desde que a empresa comum ou 
cooperação formal tenha sido criada para 
desenvolver a atividade em causa durante 
um período de um ano e que o instrumento 
que cria a empresa comum ou cooperação 
formal estipule que as entidades 
adjudicantes ou cooperantes que a 
compõem serão parte desta durante pelo 
menos o mesmo período, a presente 
diretiva não se aplica às concessões 
adjudicadas:

Or. en

Alteração 550
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) Por uma empresa comum constituída 
exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes para efeitos da realização de 
atividades na aceção do anexo III a uma 
dessas entidades adjudicantes; ou

(a) Por uma empresa comum ou uma 
cooperação formal constituída 
exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes para efeitos da realização de 
atividades na aceção do anexo III a uma 
dessas entidades adjudicantes; ou

Or. en

Alteração 551
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Por uma empresa comum constituída a) Por uma empresa comum constituída 
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exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes para efeitos da realização de 
atividades na aceção do anexo III a uma 
dessas entidades adjudicantes; ou

exclusivamente por diversas entidades 
adjudicantes, na aceção do artigo 4.°, n.° 
1, pontos 2) e 3), para efeitos da realização 
de atividades na aceção do anexo III a uma 
dessas entidades adjudicantes; ou

Or. fr

Alteração 552
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 12 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(b) entre uma entidade adjudicante e uma 
empresa comum de que essa entidade 
adjudicante faça parte. .

(b) entre uma entidade e uma empresa 
comum ou cooperação formal de que essa 
entidade adjudicante faça parte.

Or. en

Alteração 553
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 12 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Por uma entidade adjudicante a uma 
empresa comum de que essa entidade 
adjudicante faça parte.

b) Por uma entidade adjudicante, na 
aceção do artigo 4.°, n.° 1, pontos 2) e 3),
a uma empresa comum de que essa 
entidade adjudicante faça parte.

Or. fr

Alteração 554
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 13.º
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Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 13.º Suprimido
Comunicação de informações pelas 
entidades adjudicantes
As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou ao organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, as seguintes 
informações relativas à aplicação dos n.ºs 
2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º:
(a) os nomes das empresas ou das 
empresas comuns em causa;
(b) A natureza e valor das concessões 
abrangidas;
(c) Os elementos que a Comissão ou o 
organismo nacional de fiscalização 
consideram necessários para provar que 
as relações entre a empresa ou a empresa 
comum a quem foram adjudicadas as 
concessões e a entidade adjudicante 
preenchem os requisitos dos artigos 11.º 
ou 12.º.

Or. en

Alteração 555
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou ao organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, as seguintes 
informações relativas à aplicação dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º:

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou às autoridades nacionais 
competentes, a pedido destas, as seguintes 
informações relativas à aplicação dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º:

Or. en
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Alteração 556
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou ao organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, as seguintes 
informações relativas à aplicação dos n.ºs 2 
e 3 do artigo 11.º e do artigo 12.º:

As entidades adjudicantes notificam à 
Comissão ou ao organismo nacional 
competente, se existir, a pedido destes, as 
seguintes informações relativas à aplicação 
dos n.ºs 2 e 3 do artigo 11.º e do artigo 
12.º:

Or. de

Justificação

O conceito de "organismo nacional de fiscalização" deve ser rejeitado, pois pode ser 
entendido como uma ingerência no poder de organização interno dos Estados-Membros.

Alteração 557
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 13 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c) Os elementos que a Comissão ou o 
organismo nacional de fiscalização 
consideram necessários para provar que 
as relações entre a empresa ou a empresa 
comum a quem foram adjudicadas as 
concessões e a entidade adjudicante 
preenchem os requisitos dos artigos 11.º 
ou 12.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 558
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen
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Proposta de diretiva
Artigo 13 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Os elementos que a Comissão ou o 
organismo nacional de fiscalização
consideram necessários para provar que as 
relações entre a empresa ou a empresa 
comum a quem foram adjudicadas as 
concessões e a entidade adjudicante 
preenchem os requisitos dos artigos 11.º ou 
12.º.

c) Os elementos que a Comissão ou o 
organismo nacional competente, se existir,
consideram necessários para provar que as 
relações entre a empresa ou a empresa 
comum a quem foram adjudicadas as 
concessões e a entidade adjudicante 
preenchem os requisitos dos artigos 11.º ou 
12.º.

Or. de

Justificação

O conceito de "organismo nacional de fiscalização" deve ser rejeitado, pois pode ser 
entendido como uma ingerência no poder de organização interno dos Estados-Membros.

Alteração 559
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 1 (novo)

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica aos 
terrenos estatais situados na fronteira de 
um Estado-Membro que forem zonas 
estratégicas e sensíveis para a segurança 
nacional.

Or. it

Alteração 560
Cristiana Muscardini

Proposta de diretiva
Artigo 14 – n.º 1 – parágrafo 2 (novo)
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Texto da Comissão Alteração

Nos terrenos estatais situados na fronteira 
de um Estado-Membro uma eventual 
concessão de obras não pode ser gerida 
por meio de concursos internacionais.

Or. it

Alteração 561
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da proposta da Comissão Alteração

Relações entre autoridades públicas Cooperação entre autoridades 
adjudicantes

Or. en

Alteração 562
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – título

Texto da Comissão Alteração

Relações entre autoridades públicas Cooperação entre autoridades
adjudicantes

Or. fr

Alteração 563
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15.º – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da proposta da Comissão Alteração

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços;

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo equivalente ao que exerce sobre 
os seus próprios serviços;

Or. en

Alteração 564
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços;

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços; o estabelecimento 
de um controlo na aceção da presente 
alínea não implica obrigatoriamente que 
a autoridade ou entidade adjudicante seja 
100% proprietária.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o Regulamento n.º 1370/2007, é conveniente clarificar que uma 
adjudicação direta a uma entidade controlada é possível desde que a autoridade ou entidade 
adjudicante possa exercer uma influência significativa sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões fundamentais. Para tal efeito, não é necessário que a entidade controlada esteja 
100% na posse da autoridade ou entidade adjudicante.

Alteração 565
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços;

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços; considera-se que 
tal se aplica quando a autoridade ou 
entidade exerce uma influência 
significativa sobre os objetivos 
estratégicos, bem como sobre as decisões 
fundamentais da pessoa coletiva 
controlada; a fim de determinar a 
existência desse controlo, podem 
igualmente ser tidos em conta elementos 
como o nível de representação nos órgãos 
de administração, de direção ou de 
supervisão, as respetivas disposições 
contidas nos estatutos ou a propriedade; 
não é necessário que a pessoa coletiva 
controlada seja totalmente propriedade da 
autoridade ou entidade adjudicante.

Or. de

Alteração 566
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços;

a) Essa autoridade ou entidade exerce 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exerce sobre os 
seus próprios serviços, ou seja, exerce 
uma influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada. Os 
Estados-Membros definem as 
modalidades de exercício desse controlo;

Or. fr
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Alteração 567
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
da autoridade ou entidade adjudicante 
que a controla ou de outras pessoas 
coletivas controladas pela referida 
autoridade ou entidade adjudicante;

Suprimido

Or. fr

Alteração 568
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Pelo menos 80% das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto da 
concessão, são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. en

Alteração 569
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa b) A pessoa coletiva exerce 
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pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

essencialmente a sua atividade por conta 
da autoridade ou entidade adjudicante que 
a controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante; considera-se que a 
pessoa coletiva trabalha essencialmente 
para a autoridade adjudicante que a 
controla ou para outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade 
adjudicante, caso pelo menos 90 % das 
suas atividades, que sejam objeto do 
contrato, sejam realizadas para a referida 
autoridade adjudicante;

Or. de

Justificação

A proposta combina a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no processo 
C-107/98 com uma «safe-harbour-clause» («cláusula de proteção»), permitindo a presunção 
elidível da existência de uma atividade interna.

Alteração 570
Pier Antonio Panzeri,

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Pelo menos 80% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. en

Alteração 571
Cristian Silviu Buşoi,

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea b)
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Texto da proposta da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Todas as atividades dessa pessoa 
coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. en

Justificação

Para salvaguardar a concorrência leal, é necessário limitar as exceções a nível interno. Seria 
injusto se os operadores internos também tivessem acesso ao mercado livre e competissem 
com outros operadores privados a quem não são atribuídos quaisquer contratos sem 
concorrência. Além disso, os restantes 10% das atividades poderiam não ser necessariamente 
muito marginais.

Alteração 572
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Pelo menos 80% das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto da 
concessão, são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante; as atividades 
realizadas por conta da autoridade ou 
entidade adjudicante que exerce o 
controlo, ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela mesma, englobam 
também as atividades realizadas por conta 
de terceiros quando o serviço se insere no 
domínio de competência legal da 
autoridade adjudicante;

Or. de
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Justificação

As comunas têm o dever de cumprir a sua obrigação de fornecer serviços de interesse geral. 
Tal aplica-se igualmente aos serviços relevantes ou não relevantes para o mercado. Todos os 
serviços comunais são destinados aos cidadãos, ou seja, a terceiros. Por conseguinte, as 
comunas, enquanto coletividades territoriais ou através das empresas que lhes pertencem 
mas que não beneficiam de um estatuto jurídico próprio, fornecem serviços a terceiros, assim 
como serviços públicos municipalizados.

Alteração 573
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto do 
contrato, são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. de

Alteração 574
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) Pelo menos 90% da média do volume 
de negócios total dessa pessoa coletiva é 
realizado por conta da autoridade ou 
entidade adjudicante que a controla ou de 
outras pessoas coletivas controladas pela 
referida autoridade ou entidade 
adjudicante;

Or. fr
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Justificação

Ajuste de redação no contexto das concessões.

Alteração 575
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

b) As atividades essenciais dessa pessoa 
coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. fr

Alteração 576
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

(b) O grosso das atividades dessa pessoa 
coletiva é realizado por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. pl

Alteração 577
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) Pelo menos 80% da média do volume 
de negócios total dessa pessoa coletiva, 
que são objeto da concessão, é realizada 
por conta da autoridade ou entidade 
adjudicante que a controla ou de outras 
pessoas coletivas controladas pela 
referida autoridade ou entidade 
adjudicante;

Or. de

Alteração 578
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. de

Alteração 579
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. de
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Alteração 580
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 581
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 582
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, à 
exceção de formas de participação 
privada sem fins lucrativos inerentes à 
entidade adjudicante que controla ou à 
pessoa coletiva que é controlada, 
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presentes em alguns empreendimentos 
sociais responsáveis pela execução de 
uma missão de serviço público criado 
especificamente para satisfazer as 
necessidades de interesse geral, que não 
tenham natureza industrial e comercial e 
sejam regidos pelas leis em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 583
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, 
desde que não esteja prevista na lei dos 
Estados-Membros em causa.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.

Alteração 584
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção das formas de participações 
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privadas sem fins lucrativos, específicas 
da autoridade adjudicante de controlo ou 
da pessoa coletiva controlada, existentes 
em certas empresas sociais, encarregadas 
da execução de uma missão de serviço 
público, criadas especificamente para 
satisfazer necessidades de interesse geral, 
sem caráter industrial e comercial, e 
regidas pela legislação em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 585
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Or. es

Alteração 586
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, na aceção da alínea a) do 
primeiro parágrafo, quando exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 

Suprimido
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estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada.

Or. en

Alteração 587
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, na aceção da alínea a) do 
primeiro parágrafo, quando exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. de

Justificação

Tendo em vista os objetivos fixados de simplificação e racionalização da legislação aplicável 
à adjudicação de contratos de concessão, há que evitar incluir no texto legal longos 
esclarecimentos que não aumentam a segurança jurídica e ultrapassam, além disso, a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 588
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 

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

Or. de

Alteração 589
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, na aceção da alínea a) do 
primeiro parágrafo, quando exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada.

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, na aceção da alínea a) do 
primeiro parágrafo, quando exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada. As condições 
acima referidas devem ser cumpridas,
designadamente nos casos em que uma 
autoridade adjudicante adjudica um 
contrato público a uma pessoa coletiva 
que controla em conjunto com outras 
autoridades adjudicantes.

Or. de

Alteração 590
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo análogo 
ao que exerce sobre os seus próprios 
serviços, na aceção da alínea a) do 
primeiro parágrafo, quando exerce uma 
influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada.

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. de

Justificação

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Alteração 591
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando 
uma entidade controlada que é uma 
autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, adjudica uma concessão à 
entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma 
autoridade adjudicante, desde que não 
haja qualquer participação privada na 
pessoa coletiva à qual a concessão é 
adjudicada.

Suprimido

Or. en

Justificação

Esta disposição vai além da jurisprudência do TJCE (Acórdão Teckal) e representaria uma 
restrição excessiva da concorrência.
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Alteração 592
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante ou contratante, desde que não 
haja qualquer participação privada na 
pessoa coletiva à qual a concessão é 
adjudicada, com exceção de formas de 
participação privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 593
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab, Anja 
Weisgerber

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à(s) unidade(s)
que a controla(m), ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante.

Or. de
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Justificação

Em conformidade com o Regulamento n.º 1370/2007, é conveniente clarificar que uma 
adjudicação direta a uma entidade controlada é possível desde que a autoridade ou entidade 
adjudicante possa exercer uma influência significativa sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões fundamentais. Para tal efeito, não é necessário que a entidade controlada esteja 
100% na posse da autoridade ou entidade adjudicante.

Alteração 594
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade ou 
entidades que a controlam, ou a outra 
pessoa coletiva controlada pela mesma 
autoridade adjudicante, desde que não haja 
qualquer participação privada na pessoa
coletiva à qual a concessão é adjudicada, 
com exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 595
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade ou entidades controladas que são
uma autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, adjudica uma concessão à 



PE497.782v03-00 66/144 AM\916802PT.doc

PT

controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

entidade que a controla, ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada, à exceção 
de formas de participação privada sem 
fins lucrativos inerentes à entidade 
adjudicante que controla ou à pessoa 
coletiva que é controlada, presentes em 
alguns empreendimentos sociais 
responsáveis pela execução de uma 
missão de serviço público criado 
especificamente para satisfazer as 
necessidades de interesse geral, que não 
tenham natureza industrial e comercial e 
sejam regidos pelas leis em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 596
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a 
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à(s) unidade(s)
que a controla(m), ou a outra pessoa 
coletiva controlada pela mesma autoridade 
adjudicante.

Or. de

Alteração 597
Marc Tarabella
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à entidade que a
controla, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual a concessão é adjudicada.

2. O n.º 1 aplica-se igualmente quando uma 
entidade controlada que é uma autoridade 
ou entidade adjudicante, conforme 
definidas no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
adjudica uma concessão à ou às entidades
que a controlam, ou a outra pessoa coletiva 
controlada pela mesma autoridade 
adjudicante, desde que não haja qualquer 
participação privada na pessoa coletiva à 
qual o contrato público é adjudicado, com 
exceção das formas de participações 
privadas sem fins lucrativos, específicas 
da autoridade adjudicante de controlo ou 
da pessoa coletiva controlada, existentes 
em certas empresas sociais, encarregadas 
da execução de uma missão de serviço 
público, criadas especificamente para 
satisfazer necessidades de interesse geral, 
sem caráter industrial e comercial, e 
regidas pela legislação em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 598
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Não são abrangidas pelas disposições do 
presente artigo as pessoas coletivas sem 
fins lucrativos da economia social e 
solidária (associações, mutualidades, 
cooperativas, etc.);

Or. fr
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Alteração 599
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. [...] Suprimido

Or. de

Alteração 600
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. Uma autoridade ou entidade 
adjudicante, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, que não exerce sobre 
uma pessoa coletiva um controlo na 
aceção do n.º 1 pode, no entanto, 
adjudicar uma concessão sem aplicar as 
disposições da presente diretiva a uma 
pessoa coletiva que controla 
conjuntamente com outras autoridades ou 
entidades adjudicantes, se estiverem 
preenchidas as seguintes condições: 

Suprimido

(a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços; 

(b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, que a controlam 
ou de outras pessoas coletivas controladas 
pelas referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;
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(c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, controlam conjuntamente uma 
pessoa coletiva quando estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:  

(a) Os órgãos de decisão da pessoa 
coletiva controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1; 

(b) Essas autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, podem exercer 
conjuntamente uma influência decisiva 
sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada; 

(c) a pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas; 

(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Or. en

Justificação

As exceções a nível interno devem limitar-se às entidades que são controladas pela 
autoridade adjudicante. Alargá-las também às pessoas coletivas que são controladas 
conjuntamente pela entidade adjudicante e por outra autoridade adjudicante representaria 
uma restrição excessiva da concorrência.
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Alteração 601
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

Uma autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que não exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo na aceção do n.º 1 
pode, no entanto, adjudicar uma concessão 
sem aplicar as disposições da presente 
diretiva a uma pessoa coletiva que controla 
conjuntamente com outras autoridades ou 
entidades adjudicantes, se estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

Uma autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que não exerce sobre uma pessoa 
coletiva um controlo na aceção do n.º 1 
pode, no entanto, adjudicar uma concessão 
não abrangida pela presente diretiva a 
uma pessoa coletiva que controla 
conjuntamente com outras autoridades ou 
entidades adjudicantes, e a pessoa coletiva 
sobre a qual a autoridade ou autoridades 
adjudicantes exercem controlo podem 
adquirir bens e serviços desses 
proprietários públicos sem aplicar a 
presente Diretiva, se estiverem 
preenchidas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 602
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços;

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo equivalente ao que exercem sobre 
os seus próprios serviços;

Or. en
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Alteração 603
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços;

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços; o estabelecimento 
de um controlo na aceção da presente 
alínea não implica obrigatoriamente que 
a autoridade ou entidade adjudicante seja 
100% proprietária.

Or. de

Justificação

Em conformidade com o Regulamento n.º 1370/2007, é conveniente clarificar que uma 
adjudicação direta a uma entidade controlada é possível desde que a autoridade ou entidade 
adjudicante possa exercer uma influência significativa sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões fundamentais. Para tal efeito, não é necessário que a entidade controlada esteja 
100% na posse da autoridade ou entidade adjudicante.

Alteração 604
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exercem 
conjuntamente sobre a pessoa coletiva em 
causa um controlo análogo ao que 
exercem sobre os seus próprios serviços;

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
em causa são designados pela maior parte 
das autoridades adjudicantes 
participantes;

Or. fr
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Alteração 605
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços;

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços, ou seja, exercem 
uma influência decisiva sobre os objetivos 
estratégicos e as decisões relevantes da 
pessoa coletiva controlada. Os 
Estados-Membros definem as 
modalidades de controlo desta disposição;

Or. fr

Alteração 606
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços;

a) As autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no artigo 
4.º, n.º 1, ponto 1, exercem conjuntamente 
sobre a pessoa coletiva em causa um 
controlo análogo ao que exercem sobre os 
seus próprios serviços; considera-se que 
tal se aplica quando a autoridade ou 
entidade exerce uma influência 
significativa sobre os objetivos 
estratégicos, bem como sobre as decisões 
fundamentais da pessoa coletiva 
controlada; a fim de determinar a 
existência desse controlo, podem 
igualmente ser tidos em conta elementos 
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como o nível de representação nos órgãos 
de administração, de direção ou de 
supervisão, as respetivas disposições 
contidas nos estatutos ou a propriedade; 
não é necessário que a pessoa coletiva 
controlada seja totalmente propriedade da 
autoridade ou entidade adjudicante.

Or. de

Alteração 607
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, que a controlam 
ou de outras pessoas coletivas controladas 
pelas referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Suprimido

Or. fr

Alteração 608
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 

b) Pelo menos 80% das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto da 
concessão, são realizadas por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
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adjudicantes; referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 609
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, que a controlam 
ou de outras pessoas coletivas controladas
pelas referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) A pessoa coletiva exerce 
essencialmente a sua atividade por conta 
da autoridade ou entidade adjudicante 
que a controla ou de outras pessoas 
coletivas controladas pela referida 
autoridade ou entidade adjudicante;
considera-se que a pessoa coletiva 
trabalha essencialmente para a 
autoridade adjudicante que a controla ou 
para outras pessoas coletivas controladas 
pela referida autoridade adjudicante, caso 
pelo menos 90 % das suas atividades, que 
sejam objeto do contrato, sejam realizadas 
para a referida autoridade adjudicante;

Or. de

Justificação

A proposta combina a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia no processo 
C-107/98 com uma «safe-harbour-clause» («cláusula de proteção»), permitindo a presunção 
elidível da existência de uma atividade interna.

Alteração 610
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da proposta da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) Pelo menos 80% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 611
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) Pelo menos 90% da média do volume 
de negócios total dessa pessoa coletiva é 
realizado por conta das autoridades ou 
entidades adjudicantes, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, que a 
controlam ou de outras pessoas coletivas 
controladas pelas referidas autoridades ou 
entidades adjudicantes;

Or. fr

Justificação

Ajuste de redação no contexto das concessões.

Alteração 612
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) Pelo menos 80 % das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto do 
contrato, são realizadas por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes; as atividades realizadas por 
conta da autoridade ou entidade 
adjudicante que exerce o controlo, na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, parágrafo 1, ou 
de outras pessoas coletivas controladas 
pela mesma, englobam também as 
atividades realizadas por conta de 
terceiros quando o serviço se insere no 
domínio de competência legal da 
autoridade adjudicante ou é fornecido por 
outras autoridades adjudicantes;

Or. de

Justificação

No interesse da coerência interna da diretiva, é preferível estabelecer uma percentagem de 
80% das atividades da pessoa coletiva em vez de 90% (ver limite de 80% previsto no artigo 
11.º, n.º 4, alínea a)). Além disso, uma percentagem de 80% oferece uma maior flexibilidade 
às autoridades locais na prática. A referência ao objeto da concessão proporcionará uma 
maior segurança jurídica na prática.

Alteração 613
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva, que são objeto do 
contrato, são realizadas por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
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pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Or. de

Alteração 614
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

b) As atividades essenciais dessa pessoa 
coletiva são realizadas por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes; Os Estados-Membros podem 
determinar a parte mínima obrigatória do 
volume de negócios controlado pela 
autoridade adjudicante;

Or. fr

Alteração 615
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Pelo menos 90% das atividades dessa 
pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 

(b) O grosso das atividades dessa pessoa 
coletiva é realizado por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
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adjudicantes; adjudicantes;

Or. pl

Alteração 616
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) pelo menos 80% das atividades da 
pessoa coletiva levadas a cabo no âmbito 
do contrato são realizadas para as 
autoridades adjudicantes que a controlam 
ou para outras pessoas coletivas 
controladas pelas mesmas autoridades 
adjudicantes;

Or. de

Alteração 617
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. de

Justificação

Tendo em vista os objetivos fixados de simplificação e racionalização da legislação aplicável 
à adjudicação de contratos de concessão, há que evitar incluir no texto legal longos 
esclarecimentos que não aumentam a segurança jurídica e ultrapassam, além disso, a 
jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Alteração 618
Peter Simon



AM\916802PT.doc 79/144 PE497.782v03-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

Suprimido

Or. de

Alteração 619
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 620
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en
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Alteração 621
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, à 
exceção de formas de participação 
privada sem fins lucrativos inerentes à 
entidade adjudicante que controla ou à 
pessoa coletiva que é controlada presente 
em alguns empreendimentos sociais 
responsáveis pela execução de uma 
missão de serviço público criado 
especificamente para satisfazer as 
necessidades de interesse geral, que não 
tenham natureza industrial e comercial e 
sejam regidos pelas leis em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 622
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, 
desde que não esteja prevista na lei dos 
Estados-Membros em causa.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.
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Alteração 623
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada.

c) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, com 
exceção das formas de participações 
privadas sem fins lucrativos, específicas 
da autoridade adjudicante de controlo ou 
da pessoa coletiva controlada, existentes 
em certas empresas sociais, encarregadas 
da execução de uma missão de serviço 
público, criadas especificamente para 
satisfazer necessidades de interesse geral, 
sem caráter industrial e comercial, e 
regidas pela legislação em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. fr

Alteração 624
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, controlam conjuntamente uma 
pessoa coletiva quando estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:

Suprimido

(a) Os órgãos de decisão da pessoa 
coletiva controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 



PE497.782v03-00 82/144 AM\916802PT.doc

PT

ponto 1;
(b) Essas autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, podem exercer 
conjuntamente uma influência decisiva 
sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
(c) a pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
(d) A pessoa coletiva controlada não 
obtém quaisquer ganhos para além do 
reembolso dos custos efetivos dos 
contratos públicos celebrados com as 
autoridades adjudicantes.

Or. en

Alteração 625
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, controlam conjuntamente uma 
pessoa coletiva quando estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1;
b) Essas autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, podem exercer 
conjuntamente uma influência decisiva 
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sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 626
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a), considera-se que 
as autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, controlam conjuntamente uma 
pessoa coletiva quando estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:

Suprimido

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1;
b) Essas autoridades ou entidades 
adjudicantes, conforme definidas no 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, podem exercer 
conjuntamente uma influência decisiva 
sobre os objetivos estratégicos e as 
decisões relevantes da pessoa coletiva 
controlada;
c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
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dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;
d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 
dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

Or. de

Alteração 627
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1;

(a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, sendo que um representante pode 
representar uma ou mais dessas 
autoridades;

Or. en

Alteração 628
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes de todas as autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1;

a) Os órgãos de decisão da pessoa coletiva 
controlada são compostos por 
representantes das autoridades ou 
entidades adjudicantes participantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1;
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Or. de

Alteração 629
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c) a pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos 
dos interesses das autoridades públicas 
que lhe estão associadas;

Suprimido

Or. en

Alteração 630
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses distintos dos 
interesses das autoridades públicas que lhe 
estão associadas;

c) A pessoa coletiva controlada não 
persegue quaisquer interesses divergentes
dos interesses das autoridades públicas que 
lhe estão associadas;

Or. fr

Alteração 631
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além do reembolso 

d) A pessoa coletiva controlada não obtém 
quaisquer ganhos para além da cobertura 
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dos custos efetivos dos contratos públicos 
celebrados com as autoridades 
adjudicantes.

dos encargos de exploração e de 
investimento inerentes às concessões que 
lhe são atribuídas pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes na aceção do
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1.

Or. fr

Justificação

Ajuste de redação no contexto das concessões.

Alteração 632
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, não é considerada uma concessão 
na aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 1 da 
presente diretiva se estiverem preenchidas 
todas as seguintes condições:

4. Um acordo celebrado entre duas ou mais 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, não é considerada uma concessão 
na aceção do artigo 2.º, n.º 1, ponto 1 da 
presente diretiva, pelo que não é 
abrangido pela mesma, se estiverem 
preenchidas todas as seguintes condições:

Or. en

Alteração 633
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

4-A. A presente diretiva não se aplica a 
um acordo celebrado entre várias 
autoridades ou entidades adjudicantes na 
aceção do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, ou 
agrupamentos compostos por autoridades 
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ou entidades adjudicantes na aceção do 
artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, que prevê, no 
quadro da organização interna dos 
Estados-Membros, uma transferência de 
competências entre as partes, tendo em 
vista a realização de uma missão de 
serviço público.
Não são abrangidas pelas disposições do 
presente artigo as pessoas coletivas sem 
fins lucrativos da economia social e 
solidária (associações, mutualidades, 
cooperativas, etc.);

Or. fr

Alteração 634
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 635
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) O acordo estabelece uma cooperação 
genuína entre as autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes com vista ao 
exercício conjunto das respetivas missões 

Suprimido
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de serviço público e envolve direitos e 
obrigações mútuos das partes;

Or. de

Alteração 636
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(a) A finalidade da parceria é a prestação 
de uma tarefa de serviço público
conferida a todas as autoridades públicas 
participantes;

Or. en

Alteração 637
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(a) o acordo estabelece uma cooperação 
efetiva entre as autoridades adjudicantes 
participantes que atuam como autoridades 
competentes a fim de garantir, em 
conjunto, a organização da mesma missão 
de serviço público;

Or. en

Justificação

Clarificação da cooperação horizontal.
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Alteração 638
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

(a) O acordo estabelece uma cooperação 
genuína entre as autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes com vista ao 
exercício conjunto das respetivas missões 
de serviço público ou à partilha dos meios 
necessários à respetiva boa execução e 
envolve direitos e obrigações mútuos das 
partes; 

Or. fr

Alteração 639
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 640
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

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

a) O acordo estabelece uma cooperação 
genuína entre as autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes com vista ao 
exercício conjunto das respetivas missões 
de serviço público;

Or. de

Alteração 641
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) O acordo é regido por considerações de 
interesse público; incluem-se aqui 
também os serviços auxiliares que são 
necessários à prestação dos serviços de 
interesse público;

Or. de

Justificação

A limitação aos serviços de interesse público decorre da jurisprudência do TJUE no processo 
C-480/06. Essa limitação deve incluir também os serviços auxiliares internos, aos quais 
recorre a autoridade adjudicante para garantir a funcionalidade dos seus serviços e das suas 
próprias estruturas administrativas, bem como para organizar a execução das suas 
obrigações legais. Estes serviços são igualmente de interesse público.

Alteração 642
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea a-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

a-A) A finalidade da parceria consiste na 
prestação de um serviço público de 
interesse geral que incumba às 
coletividades locais, ou no exercício de 
uma atividade de aquisição auxiliar, na 
aceção do artigo 2.º, n.º 17, da proposta de 
diretiva relativa aos contratos públicos 
(COM(2011)0896), que seja necessária ao 
cumprimento do serviço público de 
interesse geral.
Verifica-se também uma concentração de 
serviços nos casos em que um município 
só está obrigado ao pagamento desde que 
a cooperação lhe permita cumprir os seus 
próprios deveres de maneira mais rentável 
ou eficaz.

Or. de

Alteração 643
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 644
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 645
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público, o que 
também pode incluir a realização de uma 
missão auxiliar necessária para cumprir o 
respetivo serviço;

Or. en

Alteração 646
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(b) o acordo apenas é regido por 
considerações de interesse público e não 
está orientado para o mercado;

Or. en

Justificação

Clarificação da cooperação horizontal.
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Alteração 647
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) O acordo é unicamente regido por 
considerações de interesse público;
incluem-se aqui também os serviços 
auxiliares secundários que são 
necessários para prestar os serviços de 
interesse público;

Or. de

Justificação

A limitação aos serviços de interesse público contemplados na jurisprudência do Tribunal de 
Justiça da União Europeia no processo C-480/06 deveria incluir também serviços auxiliares 
internos, aos quais recorre a autoridade adjudicante para garantir a funcionalidade dos seus 
serviços e das suas próprias estruturas administrativas, bem como para organizar a execução 
das suas obrigações legais, e que não constituem serviços prestados a terceiros.

Alteração 648
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) O acordo é regido por considerações de 
interesse público, e daí decorrem os 
serviços prestados, bem como os 
necessários serviços auxiliares;

Or. de

Alteração 649
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A) A tarefa é executada exclusivamente 
pelas coletividades públicas envolvidas, 
sem participação de capital privado ativo;

Or. de

Justificação

O interesse público é, obviamente, o elemento central do acordo. No entanto, torna-se mais 
concreta a referência à proibição de capital privado ativo.

Alteração 650
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 651
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem 
no mercado livre atividades relevantes no 

Suprimido
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contexto do acordo num valor superior a 
10% do seu volume de negócios relativo a 
essas atividades;

Or. en

Alteração 652
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 653
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Alteração 654
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 655
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

(c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem no 
mercado livre atividades relevantes no 
contexto do acordo num valor superior a 
20% do seu volume de negócios relativo a 
essas atividades;

Or. en

Alteração 656
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 4 – alínea c)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem no 
mercado livre atividades relevantes no 
contexto do acordo num valor superior a 

(c) As autoridades ou entidades 
adjudicantes participantes não exercem 
atividades no mercado livre;
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10% do seu volume de negócios relativo a 
essas atividades;

Or. en

Alteração 657
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15.º – n.º 4 – alínea d)

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 658
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 659
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 660
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 661
Andreas Schwab, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 662
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou 
entidades adjudicantes envolvidas.

Suprimido

Or. de

Alteração 663
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 4 – alínea e)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou 
entidades adjudicantes envolvidas.

(e) Não existe nenhuma participação 
privada na pessoa coletiva controlada, 
com exceção de formas de participação 
privada impostas por lei.

Or. en

Alteração 664
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 4 – alínea e)
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Texto da proposta da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas.

(e) A tarefa é desempenhada 
exclusivamente pelas autoridades públicas 
em causa, não há qualquer participação 
privada ativa em nenhuma das autoridades 
adjudicantes envolvidas, com exceção de 
formas de participação privada impostas 
por lei.

Or. en

Alteração 665
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.° 4 – alínea e)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas.

(e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas, à exceção de 
formas de participação privada sem fins 
lucrativos inerentes à entidade 
adjudicante que controla ou à pessoa 
coletiva que é controlada, enquanto 
organismos regidos pelo direito público, 
nos termos do artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, 
presentes em alguns empreendimentos 
sociais responsáveis pela execução de 
uma missão de serviço público criado 
especificamente para satisfazer as 
necessidades de interesse geral, que não 
tenham natureza industrial e comercial e 
sejam regidos pelas leis em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. en

Alteração 666
Andreas Schwab, Christel Schaldemose, Jorgo Chatzimarkakis
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Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas.

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades adjudicantes 
envolvidas, desde que esta não esteja 
prevista na legislação do respetivo Estado-
Membro.

Or. de

Justificação

Em alguns Estados-Membros, devido aos desenvolvimentos históricos e às estruturas criadas, 
a legislação prevê uma participação privada. Deve manter-se a possibilidade destas formas 
de cooperação, mas qualquer outra participação privada deverá estar excluída, nos termos 
da jurisprudência do TJE.

Alteração 667
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas.

e) Não há qualquer participação privada 
em nenhuma das autoridades ou entidades 
adjudicantes envolvidas, com exceção das 
formas de participações privadas sem fins 
lucrativos, específicas da autoridade 
adjudicante de controlo ou da pessoa 
coletiva controlada, existentes em certas 
empresas sociais, encarregadas da 
execução de uma missão de serviço 
público, criadas especificamente para 
satisfazer necessidades de interesse geral, 
sem caráter industrial e comercial, e 
regidas pela legislação em vigor nos 
Estados-Membros.

Or. fr
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Alteração 668
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões 
vigentes a concurso através dos 
procedimentos normais de adjudicação.

Or. de

Alteração 669
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 670
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 671
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 672
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Todas as condições referidas nos n.ºs 1 a 4 
devem ser verificadas no momento da 
adjudicação da concessão ou da celebração 
do acordo.

Or. en

Justificação

Devem ser verificadas todas as condições e não, unicamente, a participação privada.
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Alteração 673
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões 
vigentes a concurso através dos 
procedimentos normais de adjudicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 674
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões 
vigentes a concurso através dos 
procedimentos normais de adjudicação.

Suprimido

Or. fr

Alteração 675
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da proposta da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, com exceção de 
formas de participação privada impostas 
por lei, do que resultará a necessidade de 
abrir as concessões vigentes a concurso 
através dos procedimentos normais de 
adjudicação

Or. en

Alteração 676
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que qualquer das condições 
cumulativas aí enunciadas deixe de ser 
satisfeita, do que resultará a necessidade de 
abrir as concessões vigentes a concurso 
através dos procedimentos normais de 
adjudicação.

Or. en

Alteração 677
Vicente Miguel Garcés Ramón

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 



PE497.782v03-00 106/144 AM\916802PT.doc

PT

momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

momento em que qualquer das condições 
cumulativas aí enunciadas deixe de ser 
satisfeita, do que resultará a necessidade de 
abrir as concessões vigentes, celebradas 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva, a concurso através dos 
procedimentos normais de adjudicação.

Or. en

Alteração 678
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis, após a entrada 
em vigor da diretiva, a partir do momento 
em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação.

Or. de

Alteração 679
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação. 

As exceções previstas no presente artigo 
deixam de ser aplicáveis a partir do 
momento em que passe a existir qualquer 
participação privada, do que resultará a 
necessidade de abrir as concessões vigentes 
a concurso através dos procedimentos 
normais de adjudicação normais, exceto se 
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a participação privada na pessoa coletiva 
que a converte numa empresa associada é 
adquirida por meio de um dos 
procedimentos referidos na presente 
Diretiva ou nas Diretivas (substituição da 
2004/17/CE e 2004/18/CE).

Or. es

Alteração 680
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 
razoável do capital investido.

As concessões têm uma duração limitada.
Esta é calculada pelo concedente em 
função das obras ou serviços solicitados 
ao concessionário. Se os investimentos 
estão a cargo do concessionário, a 
duração de uma concessão deve refletir a 
natureza e o montante desses 
investimentos, tanto os iniciais como os 
efetuados durante a vigência da 
concessão, e ter em consideração o prazo 
de amortização normal.

Or. en

Alteração 681
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
iniciais e sucessivos efetuados para a 
exploração das obras ou serviços, a par de 
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razoável do capital investido. uma remuneração razoável do capital 
investido.

Or. it

Alteração 682
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração
razoável do capital investido.

A duração da concessão é limitada no
tempo.  A duração do contrato tem em 
conta o tempo necessário para que o 
concessionário recupere os encargos de
exploração e de investimento, aufira de
uma remuneração, e alcance os objetivos 
estabelecidos pelo concedente, 
designadamente em matéria de 
desempenho do serviço.

Or. fr

Justificação

Clarificação da duração das concessões, para ter em conta a natureza respetiva.  Importa 
incluir aqui o critério de desempenho do serviço. Não se afigura necessário distinguir entre 
concessões de obras e concessões de serviços. 

Alteração 683
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário, entre outros 
fatores, para que o concessionário recupere 
os investimentos efetuados para a 
exploração das obras ou serviços, tendo em 
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razoável do capital investido. conta outros critérios objetivos, como o 
interesse público de uma prestação de 
elevada qualidade ou o caráter 
sustentável, do ponto de vista ambiental e 
social, da prestação do serviço.

Or. en

Alteração 684
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 16 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A duração da concessão é limitada ao 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 
razoável do capital investido.

1. As concessões têm uma duração
limitada. Esta é calculada pelo 
concedente em função das obras ou 
serviços solicitados ao concessionário.

Quando os investimentos estão a cargo do 
concessionário, a duração da concessão 
tem em conta a natureza e o montante 
desses investimentos e não pode 
ultrapassar, nesse caso, o período normal 
de amortização.
Na ausência de investimentos a cargo do 
concessionário, a duração da concessão 
tem em conta o tempo considerado 
necessário para alcançar os objetivos 
fixados pelo contrato, nomeadamente em 
matéria de desempenho do serviço em 
causa.
2. O período normal de amortização 
corresponde ao período normalmente 
previsto para que o concessionário possa 
cobrir os seus encargos de investimento, e 
assegurar a remuneração razoável do 
capital investido.

Or. fr



PE497.782v03-00 110/144 AM\916802PT.doc

PT

Justificação

Modificação da alteração 106 apresentada pelo relator. O período normal de amortização 
corresponde ao período necessário para que o concessionário possa cobrir os seus encargos 
de investimento, e não os seus encargos de exploração. Estes últimos fazem parte do risco 
económico assumido pelo concessionário.

Alteração 685
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Em caso de contratos de concessão com 
um período de vigência superior a 5 anos, 
a duração da concessão não excederá o 
tempo considerado necessário para que o 
concessionário recupere os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 
razoável do capital investido. Esta 
estimativa é realizada pela autoridade ou 
entidade adjudicante, atuando 
razoavelmente, 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 da 
concessão, nomeadamente contactando 
operadores económicos relativamente ao 
concurso. 

Or. en

Justificação

A intenção é deixar claro que a duração da concessão não é uma ciência exata e defender 
que, se a entidade adjudicante atuar razoavelmente, as estimativas da autoridade competente 
devem ser aceitáveis.

Alteração 686
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana
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Proposta de diretiva
Artigo 16 – n.º 1-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

Esta disposição não prejudica o disposto 
no artigo 42º.

Or. en

Justificação

Este aditamento é importante para efeitos das alterações ao artigo 42.º.

Alteração 687
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 17

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 17.º Suprimido
Serviços sociais e outros serviços 
específicos
As concessões para serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas às obrigações previstas nos 
artigos 26.º, n.º 3, e 27.º, n.º 1.

Or. en

Alteração 688
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

As concessões para serviços sociais e As concessões para serviços sociais e 
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outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas às obrigações previstas nos artigos
26.º, n.º 3, e 27.º, n.º 1.

outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas unicamente às obrigações 
previstas no artigo 27.º, n.º 1.

Or. en

Justificação

Como solução de recurso caso a derrogação não seja aceite.

Alteração 689
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

As concessões para serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas às obrigações previstas nos artigos 
26.º, n.º 3, e 27.º, n.º 1.

As concessões para serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas às obrigações reduzidas previstas 
nos artigos 26.º, n.º 3, e 27.º, n.º 1.

Or. de

Alteração 690
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 17 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

As concessões para serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas às obrigações previstas nos artigos 
26.º, n.º 3, e 27.º, n.º 1.

As concessões para serviços sociais e 
outros serviços específicos enumerados no 
anexo X e que recaiam no campo de 
aplicação da presente diretiva ficam 
sujeitas unicamente às obrigações 
previstas nos artigos 26.º, n.º 3, e 27.º, 
n.º 1.
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Or. en

Justificação

Clarificação necessária das condições.

Alteração 691
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As concessões que têm como objeto 
tanto serviços na aceção do artigo 17.º 
como outros serviços são adjudicadas em 
conformidade com as disposições 
aplicáveis ao tipo de serviços que 
caracteriza o principal objeto do contrato 
em causa.

Suprimido

Or. en

Alteração 692
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. No caso dos contratos mistos referidos 
nos n.ºs 1 e 2, o objeto principal é 
determinado por comparação entre os 
valores dos respetivos serviços ou 
fornecimentos.

Suprimido

Or. en

Alteração 693
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela presente diretiva nem 
pelas diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente diretiva. 
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em 
questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 694
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não
abrangidos pela presente diretiva nem 
pelas diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente diretiva. 
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 

4. Sob reserva do disposto nos n.ºs 5-A 
(novo) e 5-B(novo), no caso de contratos 
que tenham como concessões abrangidas 
pela presente diretiva, bem como 
procedimentos de adjudicação ou outros 
elementos abrangidos pela presente 
diretiva e pelas diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE], a 
parte do contrato que constitui uma 
concessão abrangida pela presente diretiva 
é adjudicada em conformidade com a 
presente diretiva. Quando não for possível 
identificar separadamente as diferentes 
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contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

partes de um contrato de forma objetiva, a 
aplicação da presente diretiva é 
determinada com base no objeto principal 
do contrato em questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente Diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 695
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela presente diretiva nem pelas 
diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente diretiva.
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela presente diretiva nem pelas 
diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a aplicação da presente
diretiva é determinada com base no objeto 
principal do contrato em questão.

Or. es

Alteração 696
Bernadette Vergnaud
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Proposta de diretiva
Artigo 18 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela presente diretiva nem pelas 
diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente diretiva. 
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

4. No caso de contratos que tenham como 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela presente diretiva nem pelas 
diretivas [que substituem as 
Diretivas 2004/17/CE e 2004/18/CE] ou 
2009/81/CE, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com a presente diretiva. 
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão, 
sem prejuízo das disposições legislativas 
da União.

Or. fr

Justificação

Convém tomar em consideração as legislações setoriais.

Alteração 697
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5 

Texto da Comissão Alteração

No caso das concessões abrangidas pela 
presente diretiva e dos contratos 
abrangidos pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE] ou pela Diretiva 2009/81/CE, 
a parte do contrato que constitui uma 
concessão abrangida pela presente 
diretiva é adjudicada em conformidade 

No caso das concessões abrangidas pela 
presente diretiva e dos contratos 
abrangidos pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE] ou pela Diretiva 2009/81/CE, 
a aplicação da presente diretiva é 
determinada com base no objeto principal 
do contrato em questão.
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com as disposições aí previstas.
Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em questão.

Or. es

Alteração 698
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

No caso das concessões abrangidas pela 
presente diretiva e dos contratos 
abrangidos pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE] ou pela Diretiva 
2009/81/CE21, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com as disposições aí 
previstas.

Suprimido

Or. en

Alteração 699
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

No caso das concessões abrangidas pela 
presente diretiva e dos contratos 
abrangidos pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE] ou pela Diretiva 
2009/81/CE21, a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com as disposições aí 

No caso das concessões abrangidas pela 
presente diretiva e dos contratos 
abrangidos pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE], a parte do contrato que 
constitui uma concessão abrangida pela 
presente diretiva é adjudicada em 
conformidade com as disposições aí 
previstas.
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previstas.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente Diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 700
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em 
questão.

Suprimido

Or. en

Alteração 701
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

5-A. No caso de contratos que tenham 
como objeto procedimentos de 
adjudicação abrangidos pela presente 
Diretiva e a Diretiva 2009/81/CE, bem 
como procedimentos de adjudicação ou 
outros elementos que não estejam sujeitos 
a estas, o contrato não deve ser sujeito à 
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presente Diretiva desde que a adjudicação 
de um único contrato seja justificada por 
razões objetivas. Contudo, a decisão de 
adjudicar um único contrato pode não ser 
considerada para fins de exclusão de 
contratos da aplicação da presente 
Diretiva.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente Diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 702
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-B (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

5-B. Quando não for possível identificar 
separadamente as diferentes partes de um 
contrato de forma objetiva, a aplicação da 
presente diretiva é determinada com base 
no objeto principal do contrato em 
questão.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente Diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.
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Alteração 703
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 5-C (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

5-C. No caso de contratos que tenham 
como objeto procedimentos de 
adjudicação abrangidos pela presente 
Diretiva, bem como procedimentos de 
adjudicação ou outros elementos não 
abrangidos pela Diretiva 2009/81/CE, o 
contrato deve ser adjudicado em 
conformidade com a Diretiva 2009/81/CE, 
desde que a adjudicação de um único 
contrato seja justificada por razões 
objetivas.

Or. en

Justificação

A presente alteração faz parte de um pacote destinado a garantir que não haja qualquer 
sobreposição entre a presente Diretiva e a diretiva relativa à coordenação dos processos de 
adjudicação de determinados contratos de empreitada de obras públicas, contratos públicos 
de fornecimento e contratos públicos de serviços nos domínios da defesa e da segurança 
(2009/81/CE), assim como os correspondentes artigos do Tratado.

Alteração 704
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

Todavia, a escolha entre a adjudicação de 
uma única concessão ou a adjudicação de 
várias concessões separadas não deve ser 
feita com o objetivo de a excluir do âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Suprimido

Or. en
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Alteração 705
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. Quando uma das atividades a que se 
destina a concessão abrangida pela 
presente diretiva constar do anexo III e a 
outra não e quando for objetivamente 
impossível determinar a qual das 
atividades se destina principalmente a 
concessão, esta é adjudicada em 
conformidade com as disposições 
aplicáveis às concessões adjudicadas por 
autoridades adjudicantes.

Suprimido

Or. en

Alteração 706
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Quando uma das atividades a que se 
destina a concessão abrangida pela 
presente diretiva constar do anexo III e a 
outra não e quando for objetivamente 
impossível determinar a qual das atividades 
se destina principalmente a concessão, esta 
é adjudicada em conformidade com as 
disposições aplicáveis às concessões 
adjudicadas por autoridades adjudicantes.

2. Quando uma das atividades a que se 
destina a concessão abrangida pela 
presente diretiva constar do anexo III e a 
outra não e quando for objetivamente 
impossível determinar a qual das atividades 
se destina principalmente a concessão, esta 
é adjudicada em conformidade com as 
disposições aplicáveis às concessões 
adjudicadas por autoridades adjudicantes, 
sem prejuízo das disposições legislativas 
da União.

Or. fr
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Justificação

Convém tomar em consideração as legislações setoriais.

Alteração 707
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 19 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. Se uma das atividades a que o contrato 
ou a concessão se destina estiver 
abrangida pela presente diretiva e a outra 
não estiver abrangida pela presente 
diretiva nem pela [Diretiva 2004/17/CE ou 
2004/18/CE] ou pela Diretiva 
2009/81/CE22 e se for objetivamente 
impossível estabelecer a que atividade se 
destina principalmente o contrato ou a 
concessão, a adjudicação processa-se em 
conformidade com a presente diretiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 708
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

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

trabalhadores dessas oficinas protegidas, 
operadores económicos e programas sejam 
portadores de deficiência e/ou pessoas
desfavorecidas. «Pessoas desfavorecidas» 
inclui, entre outros: O termo «pessoas 
desfavorecidas» inclui, entre outros, 
desempregados, pessoas com dificuldades 
especiais de inserção, pessoas em risco de 
exclusão, membros de grupos vulneráveis 
e membros de minorias desfavorecidas. O 
anúncio de concessão deve fazer referência 
à presente disposição.

Or. en

Alteração 709
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de concessões a oficinas 
protegidas e a operadores económicos cujo 
objetivo principal seja a integração social e 
profissional de trabalhadores portadores de 
deficiência ou desfavorecidos, ou reservar 
a execução dessas concessões para o 
âmbito de programas de emprego 
protegido, desde que essas oficinas 
protegidas, operadores económicos e 
programas empreguem pessoas portadoras
de deficiência ou desfavorecidas. “Pessoas 
desfavorecidas” inclui, entre outros: 
desempregados, pessoas oriundas da 
migração, pessoas em risco de exclusão, 
membros de grupos vulneráveis, pessoas 
em situação de doença prolongada e 
membros de minorias desfavorecidas.

Or. en
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Alteração 710
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 20 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

O anúncio de concessão deve fazer 
referência à presente disposição.

Suprimido

Or. en

Alteração 711
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. A presente diretiva aplica-se às 
concessões de serviços de investigação e 
desenvolvimento com os números de 
referência CPV 73000000-2 a 73436000-7, 
exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 
73220000-0, desde que estejam 
preenchidas ambas as seguintes 
condições:

1. A presente diretiva aplica-se às 
concessões de serviços de investigação e 
desenvolvimento com os números de 
referência CPV 73000000-2 a 73436000-7, 
exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 
73220000-0:

Or. en

Alteração 712
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea a)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(a) Os resultados destinam-se 
exclusivamente à autoridade ou entidade 
adjudicante, para utilização no exercício 
da sua própria atividade;

Suprimido
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Or. en

Alteração 713
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 1 – alínea b)

Texto da proposta da Comissão Alteração

(b) O serviço prestado é totalmente 
remunerado pela autoridade ou entidade 
adjudicante.

Suprimido

Or. en

Alteração 714
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 46.º a fim de 
adaptar os números de referência 
utilizados no presente artigo, sempre que 
alterações na nomenclatura CPV devam 
ser refletidas na presente diretiva e não 
impliquem uma alteração do seu âmbito 
de aplicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 715
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 21 – n.º 3
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Texto da proposta da Comissão Alteração

3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 46.º a fim de 
adaptar os números de referência 
utilizados no presente artigo, sempre que 
alterações na nomenclatura CPV devam 
ser refletidas na presente diretiva e não 
impliquem uma alteração do seu âmbito 
de aplicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 716
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Os operadores económicos que estejam 
habilitados a prestar o serviço em questão 
por força da legislação do Estado-
Membro em que se encontram 
estabelecidos não podem ser excluídos 
pelo simples fato de, ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que a 
concessão é adjudicada, deverem ser uma 
pessoa singular ou uma pessoa coletiva.

Suprimido

Or. en

Alteração 717
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Os operadores económicos que estejam Suprimido
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habilitados a prestar o serviço em questão 
por força da legislação do Estado-
Membro em que se encontram 
estabelecidos não podem ser excluídos 
pelo simples fato de, ao abrigo da 
legislação do Estado-Membro em que a 
concessão é adjudicada, deverem ser uma 
pessoa singular ou uma pessoa coletiva.

Or. en

Alteração 718
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os processos de atribuição de 
concessões devem garantir modalidades 
de participação e de envolvimento das 
PME.

Or. it

Alteração 719
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Os agrupamentos de operadores 
económicos podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos.

3. Os agrupamentos de operadores 
económicos - incluindo os consórcios de 
empresas - podem apresentar propostas ou 
constituir-se candidatos.

Or. it

Alteração 720
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem impor condições específicas 
para a participação destes agrupamentos 
nos procedimentos de adjudicação de 
concessões que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para efeitos de 
apresentação da proposta ou do pedido de 
participação, as autoridades ou entidades 
adjudicantes não podem exigir que estes 
agrupamentos de operadores económicos 
adotem uma determinada forma jurídica.

Suprimido

Or. en

Alteração 721
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 22 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem impor condições específicas 
para a participação destes agrupamentos 
nos procedimentos de adjudicação de 
concessões que não sejam impostas a 
candidatos individuais. Para efeitos de 
apresentação da proposta ou do pedido de 
participação, as autoridades ou entidades 
adjudicantes não podem exigir que estes 
agrupamentos de operadores económicos 
adotem uma determinada forma jurídica.

Suprimido

Or. de

Justificação

O presente parágrafo restringe desnecessariamente a flexibilidade das autoridades 
adjudicantes, pelo que se torna difícil de reconhecer o valor acrescentado de uma tal 
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disposição.

Alteração 722
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 27.º e 
35.º da presente Diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos de concessão 
adjudicados e à informação aos candidatos 
e aos proponentes previstas nos artigos 27.º 
e 35.º da presente Diretiva, o concedente 
não deve divulgar as informações que lhe 
tenham sido comunicadas a título 
confidencial pelos operadores económicos, 
em particular, os segredos técnicos ou 
comerciais.

Em caso de não cumprimento deste 
requisito, o concedente deve ser 
responsabilizado.

Or. en

Alteração 723
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 

1. Salvo disposição em contrário na 
presente diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
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informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 27.º e 
35.º da presente diretiva, a autoridade 
adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 27.º e 
35.º da presente diretiva, e no respeito das 
disposições dos Estados-Membros e da 
União relativas à proteção de dados, a 
autoridade adjudicante deve, mediante 
pedido por escrito, permitir o acesso 
ilimitado, integral, direto e gratuito aos 
contratos adjudicados. O acesso a certas 
partes de um contrato pode ser recusado 
caso a sua divulgação possa obstar à 
aplicação da lei, ser contrária ao interesse 
público, lesar os legítimos interesses 
comerciais de operadores económicos, 
públicos ou privados, ou prejudicar uma 
concorrência leal entre eles.
O acesso às partes que podem ser 
divulgadas deve ser concedido dentro de 
um prazo razoável.
Os requerentes que apresentem um pedido 
de acesso a um contrato não são 
obrigados a demonstrar qualquer 
interesse direto ou indireto em relação 
com esse contrato em concreto. O 
destinatário da informação deve ser 
autorizado a torná-la pública.

Or. de

Alteração 724
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos adjudicados e à 
informação aos candidatos e aos 
proponentes previstas nos artigos 27.º e 
35.º da presente Diretiva, a autoridade 

1. Salvo disposição em contrário na 
presente Diretiva ou na legislação nacional 
relativa ao acesso à informação e sem 
prejuízo das obrigações relativas à 
publicidade de contratos de concessão 
adjudicados e à informação aos candidatos 
e aos proponentes previstas nos artigos 27.º 
e 35.º da presente Diretiva, o concedente
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adjudicante não deve divulgar as 
informações que lhe tenham sido 
comunicadas a título confidencial pelos 
operadores económicos, incluindo, 
nomeadamente, os segredos técnicos ou 
comerciais e os aspetos confidenciais das 
propostas.

não deve divulgar as informações que lhe 
tenham sido razoavelmente comunicadas a 
título confidencial pelos operadores 
económicos, incluindo, nomeadamente, os 
segredos técnicos ou comerciais e os 
aspetos confidenciais das propostas.

Em caso de não cumprimento deste 
requisito, o concedente deve ser 
responsabilizado.
O presente artigo não impede a 
divulgação pública de contratos 
celebrados, incluindo quaisquer 
alterações subsequentes aos mesmos.

Or. en

Alteração 725
Barbara Weiler

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem impor aos operadores 
económicos requisitos destinados a 
proteger as informações de natureza 
confidencial por elas disponibilizadas ao 
longo do procedimento de adjudicação.

Suprimido

Or. de

Alteração 726
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 24 – n.º 2

Texto da proposta da Comissão Alteração

2. As autoridades ou entidades 2. O concedente pode impor aos 
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adjudicantes podem impor aos operadores 
económicos requisitos destinados a 
proteger as informações de natureza 
confidencial por elas disponibilizadas ao 
longo do procedimento de adjudicação.

operadores económicos requisitos 
destinados a proteger as informações de 
natureza confidencial por ele
disponibilizadas ao longo do procedimento 
de adjudicação.

Em caso de não cumprimento deste 
requisito, o concedente deve ser 
responsabilizado.

Or. en

Alteração 727
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 25

Texto da proposta da Comissão Alteração

Artigo 25.º Suprimido
[...]

Or. en

Alteração 728
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. Os instrumentos a utilizar para a 
comunicação por meios eletrónicos, bem 
como as suas características técnicas, 
devem ser não-discriminatórios, estar em 
geral disponíveis e ser compatíveis com os 
produtos de uso corrente no domínio das 
tecnologias de informação e de 
comunicação e não devem restringir o 
acesso dos operadores económicos ao 
processo de adjudicação da concessão. Os 
detalhes técnicos e as características dos 

Suprimido
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dispositivos de receção eletrónicos 
considerados conformes com o primeiro 
parágrafo do presente número constam do 
anexo XII.
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 46.º a fim de alterar os 
detalhes técnicos e as características 
enumeradas no anexo XII em função do 
progresso técnico ou por razões de 
natureza administrativa.
Para assegurar a interoperabilidade dos 
formatos técnicos, bem como das normas 
de tratamento e transmissão das 
mensagens, em especial num contexto 
transfronteiras, são conferidos à 
Comissão poderes para adotar atos 
delegados em conformidade com o artigo 
46.º de modo a tornar obrigatória a 
utilização de determinadas normas 
técnicas, pelo menos no que diz respeito à 
apresentação das propostas por via 
eletrónica, aos catálogos eletrónicos e aos 
meios de autenticação eletrónicos.

Or. en

Alteração 729
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. As autoridades e entidades adjudicantes 
podem, sempre que necessário, exigir a 
utilização de instrumentos que não estão 
geralmente disponíveis, desde que 
ofereçam meios alternativos de acesso.

Suprimido

Considera-se que as autoridades 
adjudicantes oferecem meios alternativos 
de acesso adequados em qualquer das 
seguintes situações:
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(a) Oferecem acesso livre, direto e 
completo por meios eletrónicos a estes 
instrumentos a partir da data de 
publicação do anúncio em conformidade 
com o anexo IX ou a partir da data de 
envio do convite à confirmação de 
interesse; o texto do anúncio ou do 
convite à confirmação de interesse deve 
indicar o endereço Internet em que estes 
instrumentos estão disponíveis;
(b) Asseguram que os proponentes 
estabelecidos num Estado-Membro que 
não o Estado-Membro da autoridade 
adjudicante possam aceder ao 
procedimento de adjudicação da 
concessão através da utilização de chaves 
eletrónicas (tokens) provisórias 
disponibilizadas em linha e sem custos 
adicionais;
(c) Mantiverem um canal alternativo para 
a apresentação eletrónica das propostas.

Or. en

Alteração 730
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 5

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Os dispositivos de transmissão e 
receção eletrónica de propostas e os 
dispositivos de transmissão e receção 
eletrónica de candidaturas devem cumprir 
as seguintes regras:

Suprimido

a) São colocadas à disposição dos 
interessados informações sobre as 
especificações necessárias à apresentação 
eletrónica das propostas e pedidos de 
participação, incluindo a cifragem e a 
validação cronológica;
b) Os dispositivos, métodos de 
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autenticação e assinaturas eletrónicas 
cumprem os requisitos do anexo XII;
c) As autoridades e entidades adjudicantes 
especificam o nível de segurança exigido 
para os meios eletrónicos de comunicação 
nas várias fases do procedimento de 
adjudicação da concessão em causa. Esse 
nível de segurança deve ser proporcional 
aos riscos inerentes;
d) Nos casos em que sejam exigidas 
assinaturas eletrónicas avançadas, 
conforme definidas na 
Diretiva 1999/93/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, as autoridades e 
entidades adjudicantes aceitam 
assinaturas baseadas num certificado 
eletrónico qualificado referido na lista 
aprovada nos termos da 
Decisão 2009/767/CE25 da Comissão, 
criadas com ou sem recurso a um 
dispositivo de criação de assinaturas 
seguras, sob reserva das seguintes 
condições:
(i) Devem estabelecer o formato de 
assinatura avançada exigido com base 
nos formatos estabelecidos na Decisão 
2011/130/UE26 da Comissão e tomar as 
medidas necessárias para poder tratar 
tecnicamente estes formatos;
(ii) Quando uma proposta for assinada 
com recurso a um certificado qualificado 
incluído na lista aprovada, as autoridades 
adjudicantes não podem aplicar requisitos 
adicionais que possam dificultar a 
utilização dessas assinaturas pelos 
proponentes.

Or. en

Alteração 731
Liisa Jaakonsaari

Proposta de diretiva
Título 2 – capítulo -1 (novo)
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Texto da proposta da Comissão Alteração

Capítulo -I
Princípios gerais:
Artigo -26.º
Liberdade do concedente para organizar o 
procedimento
O concedente tem a liberdade de 
organizar o procedimento que dará 
origem à escolha do concessionário, sob 
reserva de cumprimento das disposições 
da presente diretiva, sendo as duas únicas 
etapas obrigatórias a publicação de um 
anúncio de concessão no início do 
procedimento, exceto nos casos previstos 
no artigo 17.º e no n.º 5 do artigo 26.º, e a 
publicação de um anúncio de adjudicação 
no final do procedimento. 
O concedente pode prever etapas 
intermédias durante o procedimento de 
adjudicação, como seja o envio de um 
convite à apresentação de propostas aos 
candidatos que tenham eventualmente 
reagido ao anúncio de concessão.
Artigo - 26.º-A
Princípios gerais:
1. As concessões são adjudicadas com 
base nos critérios definidos pelo 
concedente em conformidade com o artigo 
38.º-A, desde que estejam preenchidas 
todas as seguintes condições cumulativas:
a) A proposta cumpra os requisitos, 
condições e critérios estabelecidos no 
anúncio de concessão ou no convite à 
apresentação de propostas, assim como na 
documentação relativa à concessão;
b) A proposta foi apresentada por um 
proponente que:
i) não se encontra impedido de participar 
no procedimento de adjudicação em 
conformidade com o artigo 36.º, n.ºs 5 e 7, 
sob reserva do artigo 39.º, n.º 8, e
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ii) cumpre os critérios de seleção 
definidos pelo concedente em 
conformidade com o artigo 36.º, n.ºs 2 e 3.
2. Durante o procedimento de 
adjudicação de uma concessão, o 
concedente garante a igualdade de
tratamento dos operadores económicos e 
atua de forma transparente e 
proporcionada. Designadamente, não 
facultará de forma discriminatória 
informações que possam dar a um 
candidato ou proponente vantagem 
relativamente a outros. As concessões não 
devem ser organizadas de modo a ser 
excluídas do âmbito de aplicação da 
presente diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência.
3. O concedente e o operador económico 
devem cumprir as obrigações relativas à 
proteção social e do emprego, bem como 
as condições de trabalho aplicáveis no 
local onde a concessão é realizada, de 
acordo com as convenções coletivas, a 
legislação nacional e as disposições 
internacionais em matéria de trabalho.
O concedente goza de total liberdade para 
especificar no caderno de encargos os 
critérios sociais e ambientais que vão 
além dessas obrigações. Tal inclui a 
conformidade com a Convenção n.º 94 da 
OIT, mesmo que a convenção não tenha 
sido transposta para o direito nacional.

Or. en

Alteração 732
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo -26 e -26-A (novos)

Texto da Comissão Alteração

Artigo -26.º
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Liberdade de organização do 
procedimento pelo concedente

O concedente é livre de organizar o 
procedimento que conduz à escolha do 
concessionário, sem prejuízo do respeito 
das disposições da presente diretiva, sendo 
unicamente obrigatórias as duas etapas de 
publicação do anúncio de concessão no 
início do procedimento, exceto nos casos 
previstos no artigo 17.º e no artigo 26.º, 
n.º 5, e de publicação de um anúncio de 
adjudicação no final do procedimento.
O concedente pode prever etapas 
intermédias durante o procedimento de 
adjudicação, como o envio de um convite 
à apresentação de propostas aos 
candidatos que, se for caso disso, tenham 
respondido ao anúncio de concessão.

Artigo -26.º-A
Princípios gerais

1. As concessões são adjudicadas com 
base nos critérios definidos pelo 
concedente em conformidade com o artigo 
38.º-A, desde que estejam preenchidas as 
seguintes condições:
a) A proposta cumpra os requisitos, 
condições e critérios estabelecidos no 
anúncio de concessão ou no convite à 
apresentação da proposta, assim como na 
documentação relativa à concessão;
b) A proposta foi apresentada por um 
proponente que:
i) não se encontre impedido de participar 
no procedimento de adjudicação em 
conformidade com o artigo 36.º, n.ºs 5 e 7; 
e sem prejuízo do artigo 39.º, n.º 8;
ii) cumpra os critérios de seleção 
definidos pelo concedente em 
conformidade com o artigo 36.º, n.ºs 2 e 3.
2. Durante o procedimento de 
adjudicação da concessão, o concedente 
garante a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atua de forma 
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transparente e proporcionada. 
Designadamente, não faculta de forma 
discriminatória informações que possam 
dar a um candidato ou proponente 
vantagem relativamente a outros. O 
procedimento de adjudicação de 
concessão não deve ser organizado de 
modo a exclui-lo do âmbito de aplicação 
da presente diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência.
3. O concedente deve certificar-se de que 
os operadores económicos respeitam as 
obrigações ligadas à proteção social e às 
condições de trabalho em causa, em 
conformidade com as legislações e 
convenções coletivas em vigor no local em 
que a concessão é prestada, dispondo da 
possibilidade de especificar critérios 
sociais e ambientais complementares.

Or. fr

Justificação

Aditamento de um número, ligado ao respeito dos direitos sociais, ao artigo 26.° previsto 
pela nova estrutura do texto proposto pelo relator.

Alteração 733
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Os núncios de concessão incluem a 
informação a que se refere o anexo IV e, se 
for caso disso, qualquer outra informação 
considerada útil pela autoridade ou 
entidade adjudicante, em conformidade 
com o formato dos formulários-tipo.

2. Os anúncios de concessão incluem a 
informação a que se refere o anexo IV e, se 
for caso disso, qualquer outra informação 
considerada útil pela autoridade ou 
entidade adjudicante.

Or. en

Alteração 734
Sirpa Pietikäinen
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 2-A (novo)

Texto da proposta da Comissão Alteração

2-A. O concedente e o operador 
económico devem cumprir as obrigações 
relativas à proteção social e do emprego, 
bem como as condições de trabalho 
aplicáveis no local onde a concessão é 
realizada, de acordo com as convenções 
coletivas, a legislação nacional e as 
disposições internacionais em matéria de 
trabalho.
O concedente goza de total liberdade para 
especificar no caderno de encargos os 
critérios sociais e ambientais que vão 
além dessas obrigações. Tal inclui a 
conformidade com a Convenção n.º 94 da 
OIT, mesmo que a convenção não tenha 
sido transposta para o direito nacional.

Or. en

Alteração 735
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. As autoridades e entidades adjudicantes 
que pretendam adjudicar uma concessão 
de serviços sociais ou outros serviços 
específicos devem manifestar essa 
intenção através da publicação de um 
anúncio de pré-informação logo que 
possível após o início do exercício 
orçamental. Os anúncios devem incluir as 
informações previstas no anexo XIII.

Suprimido

Or. en
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Alteração 736
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 3

Texto da proposta da Comissão Alteração

3. As autoridades e entidades adjudicantes 
que pretendam adjudicar uma concessão de 
serviços sociais ou outros serviços 
específicos devem manifestar essa intenção 
através da publicação de um anúncio de 
pré-informação logo que possível após o 
início do exercício orçamental. Os 
anúncios devem incluir as informações 
previstas no anexo XIII.

3. As autoridades e entidades adjudicantes 
que pretendam adjudicar uma concessão de 
serviços sociais ou outros serviços 
específicos enumerados no anexo X
devem manifestar essa intenção através da 
publicação de um anúncio de pré-
informação logo que possível após o início 
do exercício orçamental. Os anúncios 
devem incluir as informações previstas no 
anexo XIII.

Or. en

Justificação

Referência omissa.

Alteração 737
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 4

Texto da proposta da Comissão Alteração

4. A Comissão elabora esses 
formulários-tipo. Os referidos atos de 
execução são adotados pelo procedimento 
consultivo a que se refere o artigo 48.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 738
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da proposta da Comissão Alteração

5. Em derrogação ao n.º 1, as autoridades 
e entidades adjudicantes não são 
obrigadas a publicar um anúncio de 
concessão nos seguintes casos:

Suprimido

(a) Se não forem apresentadas propostas 
ou propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um procedimento de concessão, 
desde que as condições iniciais do 
contrato de concessão não sejam 
substancialmente alteradas e que seja 
transmitido um relatório à Comissão ou 
ao organismo de fiscalização nacional 
designado nos termos do artigo 84.º da 
Diretiva [que substitui a Diretiva 
2004/18/CE], a pedido destes.
(b) Se as obras ou serviços só puderem ser 
fornecidos por um determinado operador 
económico devido à inexistência de 
concorrência por razões técnicas, à 
proteção de patentes, de direitos de autor 
ou de outros direitos de propriedade 
intelectual ou à proteção de outros 
direitos exclusivos e se não existir uma 
alternativa ou um substituto razoável e a 
inexistência de concorrência não resultar 
de uma restrição artificial dos parâmetros 
do concurso
(c) Para obras ou serviços novos que 
consistam na repetição de obras ou 
serviços similares confiados ao operador 
económico a quem as mesmas autoridades 
ou entidades adjudicantes tenham 
adjudicado uma concessão anterior, sob 
reserva da obrigação prevista no n.º 1, 
desde que essas obras ou serviços estejam 
em conformidade com o projeto de base 
relativamente ao qual a concessão tinha 
sido originalmente adjudicada. O projeto 
de base deve indicar a amplitude das 
possíveis obras ou serviços 
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complementares e as condições em que 
serão adjudicados.

Or. en

Justificação

Demasiado pormenorizado, aumentando a probabilidade de erros na adjudicação de 
contratos de concessão. A obrigação de publicar um anúncio de concessão utilizando o 
devido formulário é suficiente.

Alteração 739
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao n.º 1, as autoridades e 
entidades adjudicantes não são obrigadas a 
publicar um anúncio de concessão nos 
seguintes casos:

Em derrogação ao n.º 1, as autoridades e 
entidades adjudicantes não são obrigadas a 
publicar um anúncio de concessão nos 
casos previstos no artigo 30.º da Diretiva 
relativa aos contratos públicos [anterior 
Diretiva 2004/18/CE de 31 de março de 
2004].

Or. de

Alteração 740
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação ao n.º 1, as autoridades e 
entidades adjudicantes não são obrigadas a 
publicar um anúncio de concessão nos 
seguintes casos:

Em derrogação ao n.º 1, as autoridades e 
entidades adjudicantes não são obrigadas a 
publicar um anúncio de concessão nos 
casos referidos no artigo 30.º da diretiva 
[que substitui a Diretiva 2004/18/CE].

Or. de
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Justificação

Na presente alteração faz-se uma referência à Diretiva relativa aos contratos públicos, uma 
vez que, neste caso, é oportuno aplicar as mesmas exceções à adjudicação de concessões e de 
contratos públicos.

Alteração 741
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se não forem apresentadas propostas 
ou propostas adequadas, ou se não forem 
apresentados pedidos de participação, em 
resposta a um procedimento de concessão, 
desde que as condições iniciais do 
contrato de concessão não sejam 
substancialmente alteradas e que seja 
transmitido um relatório à Comissão ou 
ao organismo de fiscalização nacional 
designado nos termos do artigo 84.º da 
Diretiva [que substitui a Diretiva 
2004/18/CE], a pedido destes.

Suprimido

Or. de

Justificação

Adaptação necessária à reformulação de todo o número.


