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Alteração 742
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

A presente alteração é suprimida por motivos de coerência com a Diretiva relativa aos 
contratos públicos (artigo 30.º).

Alteração 743
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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 

Suprimido
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inexistência de concorrência não resultar 
de uma restrição artificial dos parâmetros 
do concurso

Or. de

Justificação

Adaptação necessária à reformulação de todo o número.

Alteração 744
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração é suprimida por motivos de coerência com a Diretiva relativa aos 
contratos públicos (artigo 30.º).

Alteração 745
Herbert Dorfmann

Proposta de diretiva 
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)
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Texto da Comissão Alteração

(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;

(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 - inclusivamente os que 
permitem que um operador económico 
utilize terrenos e outros ativos não 
fungíveis necessários para executar o 
objeto do contrato de concessão - 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;

Or. it

Justificação

Esta alteração decorre da necessidade de proteger os direitos reais, como o direito à 
propriedade, e os direitos pessoais, como os direitos adquiridos por meio de acordos de 
aluguer ou de locação, de que um operador económico pode dispor sobre determinados 
terrenos específicos necessários para executar as obras e/ou serviços objeto dum contrato de 
concessão. Estes direitos estão classificados entre os "outros direitos exclusivos" a que se 
refere o presente texto.   

Alteração 746
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

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

Texto da Comissão Alteração

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, 

Suprimido
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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 
complementares e as condições em que 
serão adjudicados.

Or. de

Justificação

Adaptação necessária à reformulação de todo o número.

Alteração 747
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

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

Texto da Comissão Alteração

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 
complementares e as condições em que 
serão adjudicados.

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração é suprimida por motivos de coerência com a Diretiva relativa aos 
contratos públicos (artigo 30.º).
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Alteração 748
Paolo Bartolozzi, Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se a propriedade pública objeto da 
concessão foi adjudicada para a prestação 
de serviços de turismo balnear por 
iniciativa e a pedido dum operador 
económico e se tornar um requisito prévio 
para a sua empresa, a ponto de este 
perder o direito de propriedade dessa 
empresa no caso de perder a concessão. 

Or. it

Alteração 749
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) As concessões relativas a 
propriedades públicas adjudicadas para a 
prestação de serviços a pedido do 
operador económico ao qual as mesmas 
autoridades ou entidades adjudicantes 
atribuíram a concessão original na 
condição de respeitar a obrigação descrita 
no n.º 1, sendo que a perda da concessão 
implicaria, de facto, a cessação da 
atividade.

Or. it

Justificação

Esta alteração visa proteger as microempresas - frequentemente de caráter familiar - que 
prestam, por exemplo, serviços de turismo balnear e que, se perderem a concessão, deixam 
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de existir.

Alteração 750
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se a propriedade pública objeto da 
concessão foi adjudicada para a prestação 
de serviços de turismo balnear por 
iniciativa e a pedido dum operador 
económico e se tornar um requisito prévio 
para a sua empresa, a ponto de este 
perder o direito de propriedade dessa 
empresa no caso de perder a concessão. 

Or. it

Alteração 751
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Logo aquando da abertura do concurso 
para o primeiro projeto, o custo total 
estimado das obras ou dos serviços 
subsequentes deve ser tomado em 
consideração pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes para efeitos da 
aplicação do artigo 5.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 752
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Logo aquando da abertura do concurso 
para o primeiro projeto, o custo total 
estimado das obras ou dos serviços 
subsequentes deve ser tomado em 
consideração pelas autoridades ou 
entidades adjudicantes para efeitos da 
aplicação do artigo 5.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

A presente alteração é suprimida por motivos de coerência com a Diretiva relativa aos 
contratos públicos (artigo 30.º).

Alteração 753
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Para efeitos da alínea a) do número 
anterior, uma proposta é considerada 
inadequada se:

Suprimido

– for irregular ou inaceitável, e
– for totalmente irrelevante para a 
concessão, não permitindo satisfazer as 
necessidades da autoridade ou entidade 
adjudicante, conforme especificadas na 
documentação relativa à concessão.
As propostas são consideradas irregulares 
se não estiverem conformes com a 
documentação relativa à concessão ou se 
os preços propostos estiverem protegidos 
do normal jogo da concorrência.
As propostas são consideradas 
inaceitáveis em qualquer dos seguintes 
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casos:
(a) Foram recebidas com atraso;
(b) Foram apresentadas por proponentes 
que não garantem as qualificações 
necessárias;
(c) O seu preço excede o valor 
orçamentado pela autoridade ou entidade 
adjudicante, conforme determinado antes 
do lançamento do procedimento de 
adjudicação da concessão e documentado 
por escrito;
(d) O preço é considerado demasiado 
baixo.

Or. en

Justificação

O texto é demasiado pormenorizado e aumenta a probabilidade de erros na adjudicação de 
contratos de concessão. A obrigação de elaborar um anúncio de concessão usando a forma 
adequada é suficiente.

Alteração 754
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da alínea a) do número 
anterior, uma proposta é considerada 
inadequada se:

Para efeitos do n.° 5-A, uma proposta é 
considerada inadequada se for irrelevante 
para a concessão, dado que não permite 
satisfazer as necessidades do concedente, 
conforme especificadas na documentação 
relativa à concessão.

Or. fr

Justificação

Trata-se de clarificar e limitar os casos em que o concedente pode não publicar um novo 
anúncio de concessão (previstos no artigo 26.° n.° 5-A / alteração 145 do relator). Isso só é 
possível no caso em que as ofertas sejam irrelevantes para a concessão. Afigura-se por 
conseguinte inútil especificar com mais detalhe o caráter irregular ou inaceitável da 
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proposta.

Alteração 755
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1 – travessão 1

Texto da Comissão Alteração

- for irregular ou inaceitável, e Suprimido

Or. fr

Justificação

Trata-se de clarificar e limitar os casos em que o concedente pode não publicar um novo 
anúncio de concessão (previstos no artigo 26.° n.° 5-A / alteração 145 do relator). Isso só é 
possível no caso em que as ofertas sejam irrelevantes para a concessão. Afigura-se por 
conseguinte inútil especificar com mais detalhe o caráter irregular ou inaceitável da 
proposta. Ver a alteração apresentada ao artigo 26.°, n.° 6, parágrafo 1.

Alteração 756
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 1 – travessão 2

Texto da Comissão Alteração

- for totalmente irrelevante para a 
concessão, não permitindo satisfazer as 
necessidades da autoridade ou entidade 
adjudicante, conforme especificadas na 
documentação relativa à concessão.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Trata-se de clarificar e limitar os casos em que o concedente pode não publicar um novo 
anúncio de concessão (previstos no artigo 26.° n.° 5-A / alteração 145 do relator). Isso só é 
possível no caso em que as ofertas sejam irrelevantes para a concessão. Afigura-se por 
conseguinte inútil especificar com mais detalhe o caráter irregular ou inaceitável da 
proposta. Ver a alteração apresentada ao artigo 26.°, n.° 6, parágrafo 1.
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Alteração 757
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As propostas são consideradas irregulares 
se não estiverem conformes com a 
documentação relativa à concessão ou se 
os preços propostos estiverem protegidos 
do normal jogo da concorrência.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Trata-se de clarificar e limitar os casos em que o concedente pode não publicar um novo 
anúncio de concessão (previstos no artigo 26.° n.° 5-A / alteração 145 do relator). Isso só é 
possível no caso em que as ofertas sejam irrelevantes para a concessão. Afigura-se por 
conseguinte inútil especificar com mais detalhe o caráter irregular ou inaceitável da 
proposta. Ver a alteração apresentada ao artigo 26.°, n.° 6, parágrafo 1.

Alteração 758
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As propostas são consideradas 
inaceitáveis em qualquer dos seguintes 
casos:

Suprimido

a) Foram recebidas com atraso;
b) Foram apresentadas por proponentes 
que não garantem as qualificações 
necessárias;
c) O seu preço excede o valor 
orçamentado pela autoridade ou entidade 
adjudicante, conforme determinado antes 
do lançamento do procedimento de 
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adjudicação da concessão e documentado 
por escrito;
d) O preço é considerado demasiado 
baixo.

Or. fr

Justificação

Trata-se de clarificar e limitar os casos em que o concedente pode não publicar um novo 
anúncio de concessão (previstos no artigo 26.° n.° 5-A / alteração 145 do relator). Isso só é 
possível no caso em que as ofertas sejam irrelevantes para a concessão. Afigura-se por 
conseguinte inútil especificar com mais detalhe o caráter irregular ou inaceitável da 
proposta. Ver a alteração apresentada ao artigo 26.°, n.° 6, parágrafo 1.

Alteração 759
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Princípios gerais

1. As concessões são adjudicadas com 
base nos critérios definidos pela 
autoridade ou entidade adjudicante em 
conformidade com o artigo 38.-Aº, desde 
que estejam preenchidas todas as 
seguintes condições:
(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.°s 5 e 7, 
e sob reserva do disposto no artigo 39.°, 
n.° 8, e
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(ii) cumpre os critérios de seleção 
definidos pelo concedente em 
conformidade com o artigo 36.º, n.°s 2 e 3,
(iii) cumpre os termos e condições de 
emprego aplicáveis, incluindo a 
legislação, regras e normas ambientais, de 
saúde e segurança, sociais e laborais, 
definidas na legislação da União e 
nacional e nos acordos coletivos, os quais 
serão aplicáveis no local onde ocorrer o 
fornecimento das obras, serviços e 
produtos
2. Durante o procedimento de 
adjudicação da concessão, o concedente 
garante a igualdade de tratamento dos 
operadores económicos e atua de forma 
transparente e equilibrada. 
Designadamente, não faculta de forma 
discriminatória informações que possam 
conferir vantagens a um candidato ou 
proponente relativamente a outros. O 
procedimento de adjudicação da 
concessão não deve ser organizado de 
modo a excluí-lo do âmbito de aplicação 
da presente diretiva ou a reduzir 
artificialmente a concorrência.
3. O concedente e o operador económico 
devem respeitar as obrigações relativas à 
proteção social e de emprego e às 
condições de trabalho aplicáveis no local 
onde a concessão é realizada, de acordo 
com os acordos coletivos, a legislação 
nacional e da União Europeia e as 
disposições internacionais em matéria 
laboral.
O concedente tem plena liberdade para 
especificar nos cadernos de encargos os 
critérios sociais e ambientais que 
ultrapassem estas obrigações. Tal inclui a 
observância da Convenção n.° 94 da OIT, 
mesmo quando esta não tenha sido 
implementada no direito nacional.

Or. en
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Alteração 760
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A obrigação a que se refere o n.º 1 é 
igualmente aplicável às concessões de 
serviços cujo valor estimado, calculado de 
acordo com o método a que se refere o 
artigo 6.º, n.º 5, seja igual ou superior a 
2 500 000 EUR, com a única exceção dos 
serviços sociais e outros serviços 
específicos referidos no artigo 17.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 761
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 27 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Estes anúncios incluem as menções 
previstas no anexo V ou, no que respeita 
às concessões de serviços sociais e outros 
serviços específicos, no anexo VI, e são 
publicados em conformidade com o artigo 
28.º.

Suprimido

Or. en

Alteração 762
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 28
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
[...]

Or. en

Alteração 763
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

Artigo 28.º Suprimido
[...]

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 764
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Publicação a nível nacional
1. Os anúncios referidos nos artigos 26.º a 
27.º e a informação neles contida não são 
publicados a nível nacional antes da sua 
publicação nos termos do artigo 28.º.
2. Os anúncios publicados a nível 
nacional não devem incluir outras 
informações para além das contidas nos 
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anúncios enviados à Comissão e devem 
mencionar a data desse envio.

Or. en

Alteração 765
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 29

Texto da Comissão Alteração

Artigo 29.º Suprimido
Publicação a nível nacional
1. Os anúncios referidos nos artigos 26.º a 
27.º e a informação neles contida não são 
publicados a nível nacional antes da sua 
publicação nos termos do artigo 28.º.
2. Os anúncios publicados a nível 
nacional não devem incluir outras 
informações para além das contidas nos 
anúncios enviados à Comissão e devem 
mencionar a data desse envio.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 766
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 30

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º Suprimido
Disponibilidade eletrónica da 
documentação relativa à concessão
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1. As autoridades e entidades adjudicantes 
oferecem acesso livre, direto e completo à 
documentação relativa à concessão sem 
qualquer encargo e por meios eletrónicos 
a partir da data de publicação do anúncio 
em conformidade com o artigo 28.º ou da 
data de envio do convite à confirmação de 
interesse. O texto do anúncio ou dos 
convites deve indicar o endereço Internet 
em que a documentação está disponível.
2. As autoridades e entidades adjudicantes 
ou os serviços competentes comunicam 
informações adicionais sobre a 
documentação de uma concessão no 
prazo máximo de seis dias antes da data-
limite fixada para a receção das 
propostas, desde que tenham sido 
solicitadas atempadamente.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 767
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Proteção de informadores internos

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem criar procedimentos de denúncia 
internos para o pessoal a fim de assegurar 
que: 
(a) Qualquer membro do pessoal 
(incluindo trabalhadores temporários e 
contratados, internos e consultores) que 
divulgue de boa-fé qualquer tipo de 
irregularidade material está protegido de 
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todas e quaisquer formas de retaliação, 
intimidação ou ações prejudiciais;
(b) É mantido o anonimato dos 
informadores internos, salvo se 
explicitamente renunciado pelos mesmos;
(c) São disponibilizados os mecanismos 
adequados para que sejam feitas as 
denúncias, tais como linhas de apoio e 
formulários em linha;
(d) Um informador interno que tenha 
sofrido retaliações tem direito a uma 
audição justa perante um foro imparcial e 
será plenamente compensado; os que 
efetuarem a retaliação serão devidamente 
sancionados;
(e) As denúncias são adequadamente 
investigadas e são tomadas medidas 
corretivas (se apropriado), tendo os 
informadores internos a opção de 
participar nestes procedimentos;
(f) Os gestores têm de provar que 
quaisquer ações realizadas contra um 
informador interno foram motivadas por 
razões que não a denúncia;
(g) As denúncias que não se comprovem, 
se feitas de boa-fé, são protegidas; as 
denúncias que se verifiquem ter sido 
feitas de má-fé não são protegidas;
(h) Os gestores e os membros do pessoal 
devem receber formação adequada sobre 
os direitos, políticas e procedimentos de 
denúncia;
(i) As políticas de denúncia devem ser 
acompanhadas e avaliadas regularmente 
por organismos independentes;
(j) Denúncias efetuadas externamente a 
representantes eleitos, ONG, órgãos da 
comunicação social e outras partes 
adequadas são protegidas caso os canais 
internos não funcionem ou não existam;

Or. en
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Alteração 768
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 30-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 30.º-A
Combate à corrupção e prevenção de 

conflitos de interesses
Os Estados-Membros devem adotar regras 
para combater a fraude, o favorecimento 
e a corrupção e evitar os conflitos de 
interesses, de modo a assegurar a 
transparência dos procedimentos de 
adjudicação e a igualdade de tratamento 
de todos os candidatos e proponentes.
As medidas adotadas devem estabelecer e 
aplicar sistemas abrangentes de 
indicadores e monitorização, que possam 
ser acionados com vista a prevenir, 
detetar e eliminar os casos de fraude, 
corrupção, conflitos de interesses e outras 
irregularidades graves nas concessões; só 
devem, em particular, prever a exclusão 
de um proponente ou candidato do 
procedimento quando o conflito de 
interesses em causa não puder ser 
eficazmente solucionado por outros 
meios.

Or. en

Alteração 769
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Artigo 31.º Suprimido
[...]
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Or. en

Justificação

O texto é supérfluo visto que os princípios gerais de igualdade de tratamento e não 
discriminação, transparência e proporcionalidade já se encontram incluídos no artigo 7.° da 
diretiva.

Alteração 770
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 32

Texto da Comissão Alteração

Artigo 32.º Suprimido
[...]

Or. en

Alteração 771
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

As especificações técnicas e/ou os 
requisitos funcionais devem constar da 
documentação relativa à concessão e 
respeitar o princípio da igualdade de 
acesso dos operadores económicos ao 
procedimento de adjudicação, não 
devendo criar obstáculos injustificados à 
abertura das concessões à concorrência.

A menos que o objeto do contrato o 
justifique, as especificações técnicas não 
podem fazer referência a um determinado 
fabricante ou proveniência, a um 
procedimento específico, a marcas 
comerciais, patentes, tipos ou modos de 
produção específicos que tenha por efeito 



PE497.783v03-00 22/153 AM\916835PT.doc

PT

favorecer ou eliminar determinadas 
empresas ou determinados produtos. Tal 
referência é autorizada, a título 
excecional, no caso de não ser possível 
uma descrição suficientemente precisa e 
inteligível do objeto do contrato; essa 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. en

Justificação

O projeto de proposta original retoma simplesmente as disposições sobre as especificações 
técnicas na diretiva principal, o que não é, na verdade, o mais adequado para as concessões. 
O relator sugere uma referência mais reduzida às especificações técnicas num novo artigo 
38.°-A, mas seria melhor que permanecessem no artigo 32.°. Não é aconselhável retirar 
todas as referências às especificações técnicas pois tal pode incentivar abordagens 
protecionistas. Isto baseia-se na própria proposta do relator.

Alteração 772
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 14.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 773
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník
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Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Além disso, especificam se é exigida a 
transmissão de direitos de propriedade 
intelectual.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 774
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Em relação a todas as concessões cujo 
objeto se destine a ser utilizado por 
pessoas, quer seja o público em geral ou o 
pessoal da autoridade ou entidade 
adjudicante, as especificações técnicas 
devem, salvo em casos devidamente 
justificados, ser elaboradas de modo a ter 
em conta os critérios de acessibilidade 
para as pessoas portadoras de deficiência 
ou de conceção para todos os utilizadores.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 775
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 5



PE497.783v03-00 24/153 AM\916835PT.doc

PT

Texto da Comissão Alteração

Sempre que existam normas de 
acessibilidade obrigatórias adotadas 
através de um ato legislativo da União, as 
especificações técnicas devem, no que 
respeita aos critérios de acessibilidade, ser 
definidas por referência a essas normas.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 776
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. As especificações técnicas devem 
garantir o acesso dos operadores 
económicos aos procedimentos de 
adjudicação de concessões em condições 
de igualdade e não devem criar obstáculos 
injustificados à abertura das concessões à 
concorrência.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 777
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

(a) Em termos de desempenho ou de 
requisitos funcionais, que poderão incluir 
características ambientais, desde que os 
parâmetros sejam suficientemente 
precisos para permitir que os proponentes 
determinem o objeto do contrato e que as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
procedam à adjudicação do contrato;
(b) Por referência às especificações 
técnicas definidas no anexo VIII e, por 
ordem de preferência, a normas nacionais 
que transponham normas europeias, a 
homologações técnicas europeias, a 
especificações técnicas comuns, a normas 
internacionais, a outros sistemas técnicos 
de referência estabelecidos pelos 
organismos europeus de normalização ou 
— quando estes não existam — a normas 
nacionais, a homologações técnicas 
nacionais ou a especificações técnicas 
nacionais em matéria de conceção, 
cálculo e execução das obras e de 
utilização dos fornecimentos; essa 
referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».
(c) Em termos do desempenho ou dos 
requisitos funcionais a que se refere a 
alínea a), com referência às 
especificações técnicas a que se refere a 
alínea b) como meio de presunção de 
conformidade com esse desempenho ou 
com esses requisitos funcionais;
(d) Por referência às especificações 
técnicas a que se refere a alínea b), para 
determinadas características, e por 
referência ao desempenho ou aos 
requisitos funcionais a que se refere a 
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alínea a), para outras.

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 778
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. Tendo em conta as considerações 
sociais relativas aos custos sociais 
externos diretamente associados ao ciclo 
de vida, tais como o impacto de uma 
determinada produção no ambiente 
circundante e nas comunidades vizinhas; 
tendo em conta as condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecido pela UE e pelas leis e 
regulamentações nacionais, bem como 
disposições administrativas, por sentenças 
arbitrais, acordos e contratos coletivos, e 
pelas disposições do direito laboral 
internacional, aplicáveis ao local onde o 
trabalho, o serviço ou o fornecimento são 
prestados; estas obrigações aplicam-se 
igualmente a situações transfronteiriças, 
onde trabalhadores de um Estado-
Membro prestam serviços num outro 
Estado-Membro.

Or. de

Justificação

Apoio inteiramente a proposta do Sr. Juvin de suprimir as especificações técnicas. Caso a 
sua proposta não seja aprovada por uma maioria, proponho a presente alteração como 
alternativa.
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Alteração 779
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 780
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Sempre que as autoridades ou 
entidades adjudicantes recorrerem à 
possibilidade de remeter para as 
especificações a que se refere o n.º 3, 
alínea b), não podem excluir uma 

Suprimido
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proposta com o fundamento de que as 
obras, fornecimentos e serviços dela 
constantes não estão em conformidade 
com as suas especificações técnicas de 
referência, se o proponente demonstrar 
na sua proposta por qualquer meio 
adequado, nomeadamente os meios de 
prova referidos no artigo 33.º, que as 
soluções que propõe satisfazem de modo 
equivalente os requisitos definidos nas 
especificações técnicas.

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 781
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en



AM\916835PT.doc 29/153 PE497.783v03-00

PT

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 782
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O proponente pode demonstrar na sua 
proposta, por qualquer meio adequado, 
incluindo os meios de prova referidos no 
artigo 33.º, que a obra, fornecimento ou 
serviço em conformidade com a norma 
em questão corresponde ao desempenho 
exigido ou cumpre os requisitos 
funcionais da autoridade ou entidade 
adjudicante.

Suprimido

Or. en

Justificação

Supressão em conjugação com a alteração que substitui o texto do artigo 32.°.

Alteração 783
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 33

Texto da Comissão Alteração

Artigo 33.º Suprimido
Relatórios de ensaio, certificação e outros 
meios de prova
1. As autoridades adjudicantes podem 
exigir aos operadores económicos a 
apresentação de um relatório de ensaio de 
um organismo aprovado ou de um 
certificado emitido por um organismo 
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aprovado como meio de prova da 
conformidade com as especificações 
técnicas.
Quando as autoridades adjudicantes 
exigirem a apresentação de certificados 
emitidos por organismos reconhecidos 
que atestem a conformidade com uma 
determinada especificação técnica, devem 
também aceitar os certificados de outros 
organismos reconhecidos equivalentes.
2. As autoridades ou entidades 
adjudicantes devem também aceitar 
outros meios de prova adequados, como 
documentação técnica do fabricante, caso 
o operador económico em causa não 
tenha acesso aos certificados ou aos 
relatórios de ensaio referidos no n.º 1, 
nem qualquer possibilidade de os obter 
dentro dos prazos estabelecidos.
3. Organismos reconhecidos, na aceção 
do presente artigo, são os laboratórios de 
ensaio ou de calibragem e quaisquer 
organismos de inspeção e de certificação 
acreditados nos termos do Regulamento 
(CE) n.º 765/2008 do Parlamento 
Europeu e do Conselho.
4. Quando solicitados a fazê-lo, os 
Estados-Membros colocam à disposição 
dos outros Estados-Membros quaisquer 
informações relacionadas com as provas e 
documentos apresentados para comprovar 
a conformidade com os requisitos técnicos 
referidos no artigo 32.' e no presente 
artigo. As autoridades competentes do 
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações em 
conformidade com as disposições relativas 
à governação referidas no artigo 88.º da 
Diretiva [que substitui a Diretiva 
2004/18/CE].

Or. en
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Alteração 784
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 34

Texto da Comissão Alteração

Artigo 34.º Suprimido
Princípios gerais
As concessões são adjudicadas com base 
nos critérios definidos pela autoridade ou 
entidade adjudicante em conformidade 
com o artigo 39.º, desde que estejam 
preenchidas todas as seguintes condições:
(a) A proposta cumpra os requisitos, 
condições e critérios estabelecidos no 
anúncio de concessão ou no convite à 
confirmação de interesse, 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 4 a 
8; e
(ii) cumpre os critérios de seleção 
definidos pela autoridade ou entidade 
adjudicante em conformidade com o 
artigo 36.º, n.ºs 1 a 3.

Or. en

Alteração 785
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 34 – parágrafo 1 – alínea b) – subalínea ii-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

ii-A) cumpre os termos e condições de 
emprego aplicáveis, incluindo a 
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legislação, regras e normas ambientais, de 
saúde e segurança, sociais e laborais, 
definidas na legislação da União e 
nacional e nos acordos coletivos, os quais
serão aplicáveis no local onde ocorrer o 
fornecimento das obras, serviços e 
produtos.

Or. en

Alteração 786
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 35

Texto da Comissão Alteração

Artigo 35.º Suprimido
[…]

Or. en

Justificação

O texto é demasiado pormenorizado e aumenta, portanto, a probabilidade de erros na 
adjudicação de contratos de concessão; as regras básicas de igualdade de tratamento e não 
discriminação, transparência e proporcionalidade são suficientes e já se encontram incluídas 
no artigo 7.° da diretiva.

Alteração 787
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. Quando a adjudicação de uma 
concessão implicar negociações, as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
devem cumprir as seguintes regras:

Suprimido

a) Quando a negociação for precedida de 
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uma apresentação de propostas, 
negoceiam com os proponentes as 
propostas que apresentaram de modo a 
adaptá-las aos critérios e requisitos 
indicados em conformidade com o n.º 1;
b) Não podem revelar aos outros 
participantes as soluções propostas nem 
outras informações confidenciais 
comunicadas por um candidato que 
participe nas negociações sem a 
aprovação deste último. Esse 
consentimento não deve ser dado em 
termos gerais, mas sim referir-se 
especificamente à projetada comunicação 
de soluções concretas ou de outras 
informações confidenciais;
c) Podem conduzir negociações em fases 
sucessivas, de modo a reduzir o número 
de propostas a negociar aplicando os 
critérios de adjudicação especificados no 
anúncio de concurso, no convite à 
apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão. A 
autoridade adjudicante deve indicar no 
anúncio de concurso, no convite à 
apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão se irá 
utilizar esta opção.
d) Devem avaliar as propostas após a 
negociação com base nos critérios de 
adjudicação originalmente indicados;
e) Mantêm um registo escrito das 
deliberações formais e de quaisquer 
outras etapas e fatos pertinentes para o 
procedimento de adjudicação da 
concessão. Deve, em especial, assegurar 
por todos os meios adequados a 
possibilidade de reconstituir a evolução 
das negociações.

Or. de

Justificação

Todos os processos de adjudicação de uma concessão devem ter o mesmo estatuto.
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Alteração 788
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 35 – nº 7

Texto da Comissão Alteração

7. A pedido da parte em causa, a 
autoridade adjudicante deve, logo que 
possível e, em qualquer caso, no prazo de 
15 dias a contar da receção de um pedido 
escrito, informar:

Suprimido

a) Os candidatos excluídos dos motivos da 
rejeição do seu pedido de participação;
b) Aos proponentes excluídos, os motivos 
da rejeição da sua proposta, incluindo, 
nos casos a que se referem o artigo 32.º, 
n.os 5 e 6, os motivos da sua decisão de 
não-equivalência ou da sua decisão no 
sentido de que a obra, o fornecimento ou 
o serviço não corresponde aos requisitos 
de desempenho ou aos requisitos 
funcionais;
c) Aos proponentes que tiverem 
apresentado uma proposta admissível, as 
características e vantagens relativas da 
proposta selecionada, bem como o nome 
do adjudicatário ou das partes no acordo-
quadro;
d) Aos proponentes que tenham 
apresentado propostas admissíveis, da 
condução e dos progressos das 
negociações e do diálogo com os 
proponentes.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão. Além disso, a 
decisão de adjudicação da concessão é, em todo o caso, publicada, pelo que não é necessária 
a obrigação de prestar informações.
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Alteração 789
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 35 – nº 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades adjudicantes podem no 
entanto decidir não comunicar certas 
informações referidas no n.º 6 relativas à 
adjudicação do contrato quando 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 a concorrência 
leal entre eles.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 790
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Seleção e avaliação qualitativa dos 
candidatos

Seleção e avaliação qualitativa dos 
candidatos e propostas e motivos de 
exclusão

Or. en

Alteração 791
Philippe Juvin
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – título

Texto da Comissão Alteração

Seleção e avaliação qualitativa dos 
candidatos

Seleção e avaliação qualitativa dos 
candidatos e proponentes e motivos para 
exclusão

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 169 apresentada pelo relator.

Alteração 792
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º -1 (novo) 

Texto da Comissão Alteração

-1. O concedente prevê :
(a) no anúncio da concessão, uma 
descrição da concessão e das condições de 
participação;
(b) no anúncio da concessão, no convite à 
apresentação de uma proposta, ou na 
documentação relativa à concessão, uma 
descrição dos critérios de adjudicação.

Or. fr

Justificação

Modificação da alteração 169 apresentada pelo relator. A descrição da concessão e das 
condições de participação devem imperativamente constar do anúncio de concessão, que é 
obrigatório a fim de garantir o respeito dos princípios da transparência, não discriminação e 
da igualdade de tratamento dos candidatos e proponentes.

Alteração 793
Heide Rühle



AM\916835PT.doc 37/153 PE497.783v03-00

PT

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes especificam 
no anúncio de concessão as condições de 
participação relacionadas com:

As autoridades adjudicantes verificam as 
condições de participação relativas à 
capacidade profissional e técnica, à 
capacidade financeira dos candidatos ou 
proponentes e à referência ou referências 
a apresentar como prova em 
conformidade com os requisitos 
especificados no anúncio de concessão. 
Essas condições devem estar associadas 
ao objeto do contrato, ser não 
discriminatórias e podem ser 
acompanhadas de requisitos mínimos, 
sempre que necessário.

Or. en

Alteração 794
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes especificam 
no anúncio de concessão as condições de 
participação relacionadas com:

As autoridades adjudicantes especificam 
no anúncio de concessão as condições de 
participação relacionadas, em particular,
com:

Or. de

Alteração 795
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

(a) A habilitação para o exercício da 
atividade profissional;

Suprimido

Or. en

Alteração 796
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A capacidade económica e financeira; Suprimido

Or. en

Alteração 797
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) A capacidade técnica e profissional. Suprimido

Or. en

Alteração 798
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades adjudicantes limitam 
quaisquer condições de participação às 

Suprimido
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condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para assegurar a concessão a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato e 
ser rigorosamente proporcionais, tendo 
em conta a necessidade de garantir uma 
concorrência real.

Or. en

Alteração 799
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

O termo "rigorosamente" é aqui supérfluo, uma vez que, neste contexto, não faz sentido 
formar um grau de significação para o termo "proporcionais".

Alteração 800
Josef Weidenholzer
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes limitam 
quaisquer condições de participação às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para assegurar a concessão a 
adjudicar.

Or. de

Alteração 801
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ainda indicar no anúncio de 
concessão a ou as referências a 
apresentar pelos operadores económicos 
como prova das suas capacidades. Os 
requisitos relativos a essas referências 
devem ser não-discriminatórios e 
proporcionados ao objeto da concessão.

Suprimido

Or. en

Alteração 802
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1 – parágrafo 3
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Texto da Comissão Alteração

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ainda indicar no anúncio de 
concessão a ou as referências a apresentar 
pelos operadores económicos como prova 
das suas capacidades. Os requisitos 
relativos a essas referências devem ser não-
discriminatórios e proporcionados ao 
objeto da concessão.

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem ainda indicar no anúncio de 
concessão a ou as referências a apresentar 
pelos operadores económicos como prova 
das suas capacidades. Os requisitos 
relativos a essas referências devem ser não-
discriminatórios.

Or. de

Alteração 803
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. O concedente deve incluir no 
anúncio de concessão, no convite à 
apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão uma 
descrição da concessão, as condições de 
participação e os critérios de adjudicação.
O concedente deve verificar as condições 
de participação relacionadas com:
(a) A habilitação para o exercício da 
atividade profissional;
(b) A capacidade económica e financeira;
(c) A capacidade técnica e profissional;
(d) A legislação, regras e normas 
ambientais, de saúde e segurança, sociais 
e laborais, definidas na legislação da 
União e nacional e nos acordos coletivos, 
as quais serão aplicáveis no local onde 
ocorrer o fornecimento das obras, 
serviços e produtos.
A capacidade profissional e técnica e a 
capacidade financeira dos candidatos ou 
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proponentes e a referência ou referências 
a apresentar como prova em 
conformidade com os requisitos 
especificados no anúncio de concessão. 
Essas condições devem estar associadas e 
ser proporcionais ao objeto do contrato, 
ser não discriminatórias e podem ser 
acompanhadas de requisitos mínimos, 
sempre que necessário.

Or. en

Alteração 804
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita aos critérios referidos 
no n.º 1, um operador económico pode, se 
necessário e para uma concessão 
determinada, recorrer às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenha 
com elas. Nesse caso, deve provar à 
autoridade ou entidade adjudicante que 
irá dispor efetivamente, ao longo de todo 
o período da concessão, dos recursos 
necessários, por exemplo através da 
apresentação de um compromisso de tais 
entidades nesse sentido. No que respeita à 
capacidade económica e financeira, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
podem exigir que o operador económico e 
essas entidades sejam solidariamente 
responsáveis pela execução do contrato.

Suprimido

Or. de

Justificação

A relação entre o concessionário e quaisquer subcontratantes não deve ser regulamentada 
pela legislação da UE, mas sim pelo direito civil dos Estados-Membros.
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Alteração 805
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita aos critérios referidos 
no n.º 1, um operador económico pode, se 
necessário e para uma concessão 
determinada, recorrer às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenha 
com elas. Nesse caso, deve provar à 
autoridade ou entidade adjudicante que 
irá dispor efetivamente, ao longo de todo 
o período da concessão, dos recursos 
necessários, por exemplo através da 
apresentação de um compromisso de tais 
entidades nesse sentido. No que respeita à 
capacidade económica e financeira, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
podem exigir que o operador económico e 
essas entidades sejam solidariamente 
responsáveis pela execução do contrato.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão. Além disso, as 
disposições relativas à responsabilidade devem ser incorporadas no direito civil e não no 
direito em matéria de adjudicação de contratos públicos.

Alteração 806
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita aos critérios referidos 2. Para cumprir as condições de 
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no n.º 1, um operador económico pode, se 
necessário e para uma concessão 
determinada, recorrer às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenha com 
elas. Nesse caso, deve provar à autoridade 
ou entidade adjudicante que irá dispor 
efetivamente, ao longo de todo o período 
da concessão, dos recursos necessários, por 
exemplo através da apresentação de um 
compromisso de tais entidades nesse 
sentido. No que respeita à capacidade 
económica e financeira, as autoridades e 
entidades adjudicantes podem exigir que o 
operador económico e essas entidades 
sejam solidariamente responsáveis pela 
execução do contrato.

participação estabelecidas no n.º 1, um 
operador económico pode, se necessário e 
para uma concessão determinada, recorrer 
às capacidades de outras entidades, 
independentemente da natureza jurídica do 
vínculo que tenha com elas. Nesse caso, 
deve provar à autoridade ou entidade 
adjudicante que irá dispor efetivamente, ao 
longo de todo o período da concessão, dos 
recursos necessários, por exemplo através 
da apresentação de um compromisso de 
tais entidades nesse sentido. No que 
respeita à capacidade económica e 
financeira, as autoridades e entidades 
adjudicantes podem exigir que o operador 
económico e essas entidades sejam 
solidariamente responsáveis pela execução 
do contrato.

Or. en

Justificação

A proposta do relator é significativamente melhor.

Alteração 807
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita aos critérios referidos 
no n.º 1, um operador económico pode, se 
necessário e para uma concessão 
determinada, recorrer às capacidades de 
outras entidades, independentemente da 
natureza jurídica do vínculo que tenha 
com elas. Nesse caso, deve provar à 
autoridade ou entidade adjudicante que irá 
dispor efetivamente, ao longo de todo o 
período da concessão, dos recursos 
necessários, por exemplo através da 
apresentação de um compromisso de tais 
entidades nesse sentido. No que respeita à 

2. Se recorrer a subcontratantes, o
operador económico deve provar à 
autoridade ou entidade adjudicante que irá
dispor efetivamente, ao longo de todo o 
período da concessão, dos recursos 
necessários, através da apresentação de um 
compromisso de tais entidades nesse 
sentido. Os requisitos jurídicos 
estabelecidos nos números 5 a 7 do 
presente artigo devem ser igualmente 
respeitados pelos subcontratantes. O 
operador económico tem a obrigação de 
certificar que não existem critérios de 
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capacidade económica e financeira, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
podem exigir que o operador económico e 
essas entidades sejam solidariamente 
responsáveis pela execução do contrato.

exclusão. No que respeita à capacidade 
económica e financeira, o operador 
económico é responsável por todos os seus 
subcontratantes, independentemente da 
relação jurídica existente entre si e essas 
empresas.

Or. de

Alteração 808
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Nas mesmas condições, um 
agrupamento de operadores económicos, 
tal como referido no artigo 22.º, pode 
recorrer às capacidades dos participantes 
no agrupamento ou de outras entidades.

Suprimido

Or. en

Alteração 809
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. O concedente pode limitar, de forma 
transparente e com base em critérios 
objetivos, o número de candidatos ou de 
proponentes a um nível adequado. O 
número de candidatos ou de proponentes 
convidados deve ser suficiente para 
assegurar uma concorrência efetiva. 

Or. fr
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Justificação

Clarificação da alteração 73 do relator destinada a garantir uma concorrência efetiva.

Alteração 810
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. Nos termos do artigo 38.°-B, o 
concedente é livre de organizar uma 
negociação com os candidatos e 
proponentes. O concedente assegura a 
realização adequada das principais etapas 
do procedimento em conformidade com os 
meios que considere apropriados, sob 
reserva do respeito do disposto no artigo 
24.°, n.° 1, da presente diretiva.

Or. fr

Justificação

A contrapartida pelo reconhecimento de uma grande margem de manobra dos poderes e das 
entidades adjudicantes deve ser o respeito do princípio da transparência. A realização das 
principais etapas do procedimento pelo concedente destina-se a lutar contra as decisões 
arbitrárias.

Alteração 811
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem ainda adotar 
regras para combater o favorecimento e a 
corrupção e evitar os conflitos de 
interesse, de modo a assegurar a 
transparência dos procedimentos de 
adjudicação e a igualdade de tratamento 

Suprimido
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de todos os proponentes.

Or. en

Alteração 812
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As medidas adotadas em relação aos 
conflitos de interesse não devem ir além 
do estritamente necessário para os evitar 
ou eliminar. Só devem, em particular, 
prever a exclusão de um proponente ou 
candidato do procedimento quando o 
conflito de interesse em causa não puder 
ser eficazmente solucionado por outros 
meios.

Suprimido

Or. en

Alteração 813
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Fica excluído da participação num 
procedimento de concessão qualquer 
candidato ou proponente que tenha sido 
condenado por decisão final transitada 
em julgado com fundamento num dos 
seguintes motivos:

Suprimido

(a) Participação numa organização 
criminosa, tal como definida no artigo 2.º, 
n.º 1, da Decisão-Quadro 2008/841/JAI 
do Conselho;
(b) Corrupção, tal como definida no 
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artigo 3.º da Convenção relativa à luta 
contra a corrupção em que estejam 
implicados funcionários da União 
Europeia ou dos Estados-Membros da 
União Europeia e no artigo 2.º da 
Decisão-Quadro 2003/568/JAI do 
Conselho, ou ainda na aceção da 
legislação nacional da autoridade 
adjudicante ou do operador económico;
(c) Fraude, na aceção do artigo 1.º da 
Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias;
(d) Infrações terroristas ou infrações 
relacionadas com atividades terroristas, 
tal como definidas, respetivamente, no 
artigo 1.º e no artigo 3.º da Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho, ou 
ainda instigação, cumplicidade ou 
tentativa de infração nos termos do artigo 
4.º da referida decisão-quadro;
(e) Branqueamento de capitais, na aceção 
do artigo 1.º da Diretiva 91/308/CEE do 
Conselho.

Or. en

Alteração 814
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Fica excluído da participação num 
procedimento de concessão qualquer 
candidato ou proponente que tenha sido 
condenado por decisão final transitada em 
julgado com fundamento num dos 
seguintes motivos:

Fica excluído da participação num 
procedimento de concessão qualquer 
candidato ou proponente que tenha sido 
condenado por decisão final transitada em 
julgado com fundamento num dos motivos 
enumerados no artigo 55.º, n.º 1, da 
Diretiva relativa aos contratos públicos 
[anterior Diretiva 2004/18/CE, de 31 de 
março de 2004], aplicáveis mutatis 
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mutandis:

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 815
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Participação numa organização 
criminosa, tal como definida no artigo 2.º, 
n.º 1, da Decisão-Quadro 2008/841/JAI 
do Conselho;

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 816
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Corrupção, tal como definida no artigo 
3.º da Convenção relativa à luta contra a 
corrupção em que estejam implicados 
funcionários da União Europeia ou dos 
Estados-Membros da União Europeia e 
no artigo 2.º da Decisão-Quadro 
2003/568/JAI do Conselho, ou ainda na 
aceção da legislação nacional da 

Suprimido
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autoridade adjudicante ou do operador 
económico;

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 817
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fraude, na aceção do artigo 1.º da 
Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias;

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 818
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Fraude, na aceção do artigo 1.º da 
Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias;

c) Fraude, na aceção do artigo 1.º da 
Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias, bem como fraude na aceção da 
legislação nacional;
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Or. de

Alteração 819
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Infrações terroristas ou infrações 
relacionadas com atividades terroristas, 
tal como definidas, respetivamente, no 
artigo 1.º e no artigo 3.º da Decisão-
Quadro 2002/475/JAI do Conselho, ou 
ainda instigação, cumplicidade ou 
tentativa de infração nos termos do artigo 
4.º da referida decisão-quadro;

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 820
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Branqueamento de capitais, na aceção 
do artigo 1.º da Diretiva 91/308/CEE do 
Conselho34;

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.
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Alteração 821
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(e-A) Participação na exploração do 
tráfico de seres humanos e do trabalho 
das crianças abrangida pela Diretiva 
2011/36/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 5 de abril de 2011, relativa à 
prevenção e luta contra o tráfico de seres 
humanos e à proteção das vítimas

Or. en

Alteração 822
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A obrigação de excluir um candidato ou 
proponente da participação numa 
concessão aplica-se também em caso de 
condenação por decisão final transitada 
em julgado de dirigentes das empresas ou 
de quaisquer pessoas que disponham de 
poderes de representação, decisão ou 
controlo do candidato ou proponente.

Suprimido

Or. en

Alteração 823
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 2
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Texto da Comissão Alteração

A obrigação de excluir um candidato ou 
proponente da participação numa 
concessão aplica-se também em caso de 
condenação por decisão final transitada 
em julgado de dirigentes das empresas ou 
de quaisquer pessoas que disponham de 
poderes de representação, decisão ou 
controlo do candidato ou proponente.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 824
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando 
a autoridade ou entidade adjudicante 
tomar conhecimento de uma decisão 
transitada em julgado determinando que 
esse operador não cumpriu as suas 
obrigações em matéria de pagamento de 
impostos ou contribuições para a 
segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se 
encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou
entidade adjudicante.

Suprimido

Or. en
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Alteração 825
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou 
entidade adjudicante.

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão com base 
na aplicação mutatis mutantis do artigo 
55.º, n.º 2, da Diretiva relativa aos 
contratos públicos [anterior Diretiva 
2004/18/CE, de 31 de março de 2004].

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de 
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 826
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
no que respeita ao requisito de pagamento 
de impostos ou contribuições para a 
segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se encontra 
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Estado-Membro da autoridade ou entidade 
adjudicante.

estabelecido ou do Estado-Membro da 
autoridade ou entidade adjudicante.

Or. de

Justificação

Introdução de uma especificação linguística.

Alteração 827
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou 
entidade adjudicante.

6. Um operador económico fica excluído 
da participação num contrato quando a 
autoridade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado ou de uma decisão de uma 
autoridade pública com efeitos jurídicos 
determinando que esse operador não 
cumpriu as suas obrigações em matéria de 
pagamento de impostos, contribuições para 
a segurança social ou quaisquer outras 
obrigações relativas a condições sociais e 
laborais, tais como a saúde e a segurança 
no trabalho, a segurança social e as 
condições de trabalho, conforme 
estabelecidas pelas disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas da União e nacionais, 
sentenças arbitrais, acordos e contratos 
coletivos, e pelas disposições 
internacionais em matéria laboral 
constantes do anexo XI e aplicáveis onde 
as obras, serviços ou produtos forem 
executados; estas obrigações devem 
aplicar-se igualmente a situações 
transfronteiriças, onde trabalhadores de 
um Estado-Membro prestam serviços num 
outro Estado-Membro ou as autoridades 
competentes têm conhecimento de 
infrações documentadas e comprovadas.
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Or. en

Alteração 828
Josef Weidenholzer, Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou entidade 
adjudicante.

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão judicial ou 
administrativa transitada em julgado 
determinando que esse operador não 
cumpriu as suas obrigações em matéria de 
pagamento de impostos ou contribuições 
para a segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se encontra 
estabelecido ou do Estado-Membro da 
autoridade ou entidade adjudicante, ou de 
que o operador económico cometeu 
repetidas infrações ao direito do trabalho.
Entende-se por repetidas infrações ao 
direito do trabalho um mínimo de cinco 
condenações do Tribunal de Trabalho 
contra o operador económico em causa.

Or. de

Alteração 829
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 

6. Um operador económico fica excluído 
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão 
determinando que esse operador não 
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operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de 
acordo com as disposições legais do país 
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou entidade 
adjudicante.

cumpriu as suas obrigações em matéria de 
pagamento de impostos ou contribuições 
para a segurança social de acordo com as 
disposições legais do país onde se encontra 
estabelecido ou do Estado-Membro da 
autoridade ou entidade adjudicante.

Or. en

Justificação

Nalguns Estados-Membros, essas decisões são tomadas por autoridades administrativas e 
podem ser objeto de recurso jurisdicional. 

Alteração 830
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

6. Um operador económico fica excluído
da participação numa concessão quando a 
autoridade ou entidade adjudicante tomar 
conhecimento de uma decisão transitada 
em julgado determinando que esse 
operador não cumpriu as suas obrigações 
em matéria de pagamento de impostos ou 
contribuições para a segurança social de
acordo com as disposições legais do país
onde se encontra estabelecido ou do 
Estado-Membro da autoridade ou 
entidade adjudicante.

6. Uma autoridade ou entidade 
adjudicante pode decidir excluir um 
operador económico da participação numa 
concessão se tomar conhecimento de uma 
decisão transitada em julgado 
determinando que esse operador não 
cumpriu as suas obrigações em matéria de 
pagamento de impostos ou contribuições 
para a segurança social, ou qualquer outra 
obrigação respeitante às condições sociais 
e de emprego, como a saúde e a 
segurança no trabalho, a segurança 
social e as condições de trabalho, tal 
como definidas nas legislações da União e 
nacional, incluindo as convenções 
coletivas aplicáveis no local em que as 
obras ou os serviços são prestados.

Or. fr

Justificação

A exclusão de um operador não deve ser apenas prevista em caso de incumprimento das 
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obrigações fiscais, mas também sociais, e o concedente deve guardar a responsabilidade em 
relação a essa exclusão.

Alteração 831
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que 
as autoridades ou entidades adjudicantes 
excluam da adjudicação de concessões 
qualquer operador económico caso se 
verifique alguma das seguintes condições:

Suprimido

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação grave das disposições 
estabelecidas pela legislação da União ou 
pela legislação nacional com vista à 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado;
(b) Se o operador económico se encontrar 
em processo de insolvência ou de 
liquidação, se os seus bens estiverem sob 
administração judicial ou por um 
liquidatário, se tiver celebrado um acordo 
com os credores ou se tiver suspendido as 
suas atividades, ou se encontrar em 
qualquer situação análoga resultante de 
um procedimento da mesma natureza nos 
termos da legislação e regulamentação 
nacionais;
(c) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de uma 
concessão ou concessões anteriores de 
natureza semelhante com a mesma 
autoridade ou entidade adjudicante.

Or. en
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Alteração 832
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
excluam da adjudicação de concessões 
qualquer operador económico caso se 
verifique alguma das seguintes condições:

Os Estados-Membros devem prever que as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
excluam da adjudicação de concessões 
qualquer operador económico caso se 
verifique alguma das seguintes condições:

Or. de

Alteração 833
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros podem prever que as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
excluam da adjudicação de concessões 
qualquer operador económico caso se 
verifique alguma das seguintes condições:

Os Estados-Membros devem prever que as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
excluam da adjudicação de concessões 
qualquer operador económico caso se 
verifique alguma das seguintes condições:

Or. en

Alteração 834
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação grave das disposições 
estabelecidas pela legislação da União ou 
pela legislação nacional com vista à 

(a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação grave das disposições 
estabelecidas pela legislação da União ou 
pela legislação nacional com vista à 
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proteção do interesse público compatível 
com o Tratado;

proteção do interesse público compatível 
com o Tratado, desde que a violação tenha 
sido declarada por um tribunal;

Or. en

Justificação

A presente alteração destina-se a clarificar as circunstâncias em que se pode efetuar uma 
exclusão, de modo a assegurar proporcionalidade e acesso livre aos contratos de concessão.

Alteração 835
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) Se tiver conhecimento de alguma 
violação grave das disposições 
estabelecidas pela legislação da União ou 
pela legislação nacional com vista à 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado;

a) Se tiver conhecimento de quaisquer 
violações das disposições estabelecidas 
pela legislação da União ou pela legislação 
nacional com vista à proteção do interesse 
público compatível com o Tratado; estão 
nomeadamente abrangidas as violações 
no domínio do direito social, laboral e 
ambiental;

Or. de

Alteração 836
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de uma 
concessão ou concessões anteriores de 
natureza semelhante com a mesma 

(c) Se o operador económico tiver 
demonstrado deficiências significativas ou 
persistentes no cumprimento de qualquer 
requisito importante no âmbito de uma 
concessão ou concessões anteriores de 
natureza semelhante.
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autoridade ou entidade adjudicante.

Or. en

Justificação

Deve existir também a possibilidade de excluir um operador quando a autoridade ou entidade 
adjudicante tiver conhecimento de deficiências persistentes com outra autoridade ou entidade 
adjudicante. 

Alteração 837
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Se tiver conhecimento de alguma 
violação grave da legislação, regras e 
normas ambientais, de saúde e segurança, 
sociais e laborais, definidas na legislação 
da União e nacional nos acordos 
coletivos, os quais serão aplicáveis no 
local onde ocorrer o fornecimento das 
obras, serviços e produtos.

Or. en

Alteração 838
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Violações das disposições em 
matéria de segurança social, legislação 
laboral, fiscal ou ambiental.

Or. en
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Alteração 839
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) o operador económico ou a respetiva 
casa-mãe estabelecidos num país terceiro 
que aplique medidas restritivas em 
matéria de adjudicação de contratos de 
concessão em relação aos operadores 
económicos estabelecidos no território da 
União Europeia, medidas essas que se 
traduzam por discriminações graves e 
persistentes face aos operadores 
económicos estabelecidos no território da 
União Europeia.    

Or. fr

Justificação

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

Alteração 840
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Para aplicarem o motivo de exclusão a 
que se refere a alínea c) do primeiro 
parágrafo, as autoridades e entidades 
adjudicantes indicam um método para a 
avaliação do desempenho contratual que 
se baseie em critérios objetivos e 
mensuráveis e que seja aplicável de forma 

Suprimido
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sistemática, coerente e transparente. 
Todas as avaliações de desempenho são 
comunicadas ao operador económico em 
causa, sendo-lhe dada a oportunidade de 
contestar as conclusões e de obter 
proteção judicial.

Or. en

Alteração 841
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.ºs 5 a 7 pode apresentar à 
autoridade ou entidade adjudicante 
elementos que comprovem a sua 
fiabilidade, não obstante a existência do 
motivo pertinente para a exclusão.

Suprimido

Or. en

Alteração 842
Andreas Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.os 5 a 7 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante elementos que 
comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.os 5 a 7 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante, com base na 
aplicação mutatis mutantis do artigo 55.º, 
n.º 4, da Diretiva relativa aos contratos 
públicos [anterior Diretiva 2004/18/CE, 
de 31 de março de 2004], elementos que 
comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
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a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão e garantia de
coerência com as disposições da Diretiva relativa aos contratos públicos.

Alteração 843
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 36 – nº 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.os 5 a 7 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante elementos que 
comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

8. Se existirem motivos particularmente 
relevantes, qualquer candidato ou 
proponente que se encontre na situação 
referida no n.º 7 pode apresentar à 
autoridade ou entidade adjudicante 
elementos que comprovem a sua 
fiabilidade, não obstante a existência do 
motivo pertinente para a exclusão. Um 
motivo particularmente relevante deverá 
ser, por exemplo, uma sentença judicial 
proferida num passado já longínquo. 

Or. de

Alteração 844
Robert Rochefort, Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
nos n.ºs 5 a 7 pode apresentar à autoridade 
ou entidade adjudicante elementos que 

8. Qualquer candidato ou proponente que 
se encontre numa das situações referidas 
no n.º 7 pode apresentar à autoridade ou 
entidade adjudicante elementos que 
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comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

comprovem a sua fiabilidade, não obstante 
a existência do motivo pertinente para a 
exclusão.

Or. fr

Alteração 845
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 9

Texto da Comissão Alteração

9. Os Estados-Membros especificam as 
condições de aplicação do presente artigo. 
Quando solicitados a fazê-lo, colocam à 
disposição dos restantes 
Estados-Membros quaisquer informações 
relacionadas com os motivos de exclusão 
enunciados no presente artigo. As 
autoridades competentes do
Estado-Membro de estabelecimento 
comunicam essas informações em 
conformidade com as disposições do 
artigo 88.º da Diretiva [que substitui a 
Diretiva 2004/18/CE].

Suprimido

Or. en

Alteração 846
Josef Weidenholzer, Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
Condições de execução dos contratos

1. As autoridades ou entidades 
adjudicantes definem critérios sociais e 
ambientais suplementares aplicáveis à 
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prestação de serviços ou execução da 
obra, os quais devem ser indicados no 
anúncio.
2. No que respeita aos salários (incluindo 
subsídios), horas de trabalho e outras 
condições de trabalho dos trabalhadores 
envolvidos na execução da concessão, as 
autoridades ou entidades adjudicantes 
devem estabelecer requisitos que sejam no 
mínimo tão favoráveis quanto as 
condições aplicáveis no mesmo ramo, ao 
mesmo tipo de trabalho, na profissão ou 
no setor em questão, com base:
a) numa convenção coletiva ou nos 
resultados de um outro processo de 
negociação reconhecido concluído por 
associações de trabalhadores e 
empregadores a que pertença uma parte 
significativa dos empregadores e 
trabalhadores da profissão ou setor em 
causa, ou
b) numa decisão de arbitragem (caso a 
legislação nacional assim o preveja), ou
c) na legislação nacional.
Se, no ramo em que se insere o trabalho a 
ser executado, as condições de trabalho 
pertinentes não estiverem regulamentadas 
de acordo com um dos fundamentos 
supramencionados, as condições a 
oferecer pelas autoridades e entidades 
adjudicantes devem garantir aos 
trabalhadores envolvidos salários 
(incluindo subsídios), horários de 
trabalho e outras condições de trabalho 
que sejam, no mínimo, tão favoráveis 
quanto as condições oferecidas pelos 
empregadores do ramo o mais equiparado 
possível, ou pertencentes à mesma 
profissão ou setor que a parte do contrato, 
e que se encontrem nas mesmas 
circunstâncias.

Or. de



AM\916835PT.doc 67/153 PE497.783v03-00

PT

Alteração 847
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 36-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 36.º-A
1. As autoridades e entidades adjudicantes 
devem fixar condições especiais de 
execução de uma concessão de serviços 
ou obras, nomeadamente em relação às 
considerações sociais e ambientais, desde 
que estas sejam indicadas no aviso da 
concessão. 
2. No que diz respeito aos salários 
(incluindo subsídios), horário de trabalho 
e outras condições de trabalho para os 
trabalhadores em causa, as autoridades 
adjudicantes devem incluir condições que 
assegurem aos trabalhadores em questão 
um nível de proteção que não seja menos 
favorável que o fixado para trabalho da 
mesma natureza no comércio ou indústria 
em causa na região onde o trabalho é 
efetuado através de: 
a) Acordos coletivos ou outro mecanismo 
de negociação reconhecido entre 
organizações de entidades patronais e 
trabalhadores, representativas 
respetivamente de uma parte significativa 
das entidades patronais e dos 
trabalhadores no comércio ou indústria 
em causa; ou
b) Sentenças arbitrais (se estiverem 
previstas no direito nacional relevante);  
ou
c) Legislações e regulamentações 
nacionais.
Quando as condições de trabalho 
referidas no parágrafo anterior não forem 
regulamentadas da forma aí mencionada 
na região onde o trabalho ou serviço é 
efetuado, as condições de execução do 
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contrato devem ser fixadas segundo os 
instrumentos existentes na região 
apropriada mais próxima ou o nível geral 
verificado no comércio ou indústria em 
que o concessionário é contratado por 
entidades patronais cujas circunstâncias 
gerais sejam semelhantes. 

Or. en

Alteração 848
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 37

Texto da Comissão Alteração

Artigo 37.º Suprimido
Fixação de prazos
1. Ao fixarem os prazos de apresentação 
de candidaturas a uma concessão e de 
receção das propostas, as autoridades ou 
entidades adjudicantes tomam em conta, 
em especial, a complexidade da concessão 
e o tempo necessário à elaboração das 
propostas, sem prejuízo do prazo mínimo 
fixado no presente artigo.
2. Quando as propostas só puderem ser 
apresentadas após visita às instalações ou 
consulta no local dos documentos 
complementares à documentação relativa 
à concessão, os prazos de receção dos 
pedidos de participação devem ser 
prorrogados de modo que todos os 
operadores económicos interessados 
possam tomar conhecimento de todas as 
informações necessárias para a 
elaboração dos pedidos ou propostas.

Or. en

Justificação

O texto é supérfluo visto que se prevê um prazo mínimo no art. 38.°.
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Alteração 849
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Ao fixarem os prazos de apresentação de 
candidaturas a uma concessão e de receção 
das propostas, as autoridades ou entidades 
adjudicantes tomam em conta, em especial, 
a complexidade da concessão e o tempo 
necessário à elaboração das propostas, sem 
prejuízo do prazo mínimo fixado no 
presente artigo.

1. Ao fixarem os prazos de apresentação de 
candidaturas a uma concessão e de receção 
das propostas, as autoridades ou entidades 
adjudicantes tomam em conta, em especial, 
a complexidade da concessão e o tempo 
necessário à elaboração das propostas, sem 
prejuízo do prazo mínimo fixado no artigo 
38.°.

Or. es

Alteração 850
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O prazo para a apresentação de 
candidaturas ou de propostas não pode 
ser inferior a cinquenta e dois dias a 
contar, respetivamente, da data de envio 
do anúncio de concessão e da data em que 
os candidatos puderam tomar 
conhecimento do convite à apresentação 
de uma proposta.

Or. fr

Justificação

O período de 30 dias proposto pelo relator é demasiado curto para apresentar uma proposta 
de concessão, que, por natureza, é muito complexa.  Um prazo de 52 dias é, por conseguinte, 
mais apropriado e permitiria preservar a concorrência e evitar que os candidatos anteriores 
fossem favorecidos por informações transmitidas aos novos operadores.
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Alteração 851
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 52 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

Or. en

Alteração 852
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 38 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 52 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 52 dias de 
calendário a contar da data de envio do 
anúncio de concessão.

Or. de

Justificação

Os termos "dias de calendário" especificam melhor o sentido da presente disposição.

Alteração 853
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 52 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

1. Quando as autoridades ou entidades 
adjudicantes recorrerem a uma concessão, 
o prazo de apresentação de candidaturas 
não pode ser inferior a 30 dias a contar da 
data de envio do anúncio de concessão.

Or. en

Alteração 854
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo de receção das propostas pode 
ser reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
propostas sejam apresentadas por meios 
eletrónicos em conformidade com o 
artigo 25.º.

2. O prazo de receção das propostas pode 
ser reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
propostas sejam apresentadas por meios 
eletrónicos.

Or. en

Alteração 855
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 38 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. O prazo de receção das propostas pode 
ser reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
propostas sejam apresentadas por meios 
eletrónicos em conformidade com o 
artigo 25.º.

2. O prazo de receção das propostas pode 
ser reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
propostas sejam apresentadas por meios 
eletrónicos.

Or. en
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Alteração 856
Mikael Gustafsson, Regina Bastos

Proposta de diretiva
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Critérios de adjudicação

1. O concedente pode encetar negociações 
com candidatos e proponentes. As 
concessões devem ser adjudicadas pelo 
concedente com base em critérios de 
adjudicação objetivos que respeitem os 
princípios estabelecidos no artigo 26.°-A, 
n.º 2. 
2. O objeto da concessão, os critérios de 
adjudicação e os requisitos mínimos não 
devem ser alterados de forma arbitrária 
ou discriminatória no decurso das 
negociações. Quaisquer alterações devem 
ser imediatamente comunicadas aos 
candidatos e proponentes interessados. 
3. Os critérios de adjudicação devem estar 
associados ao objeto da concessão. Podem 
incluir critérios ambientais, sociais, de 
igualdade de género ou relacionados com 
a inovação. O concedente deve verificar se 
os proponentes cumprem adequadamente 
os critérios de adjudicação.
4. O concedente deve indicar no aviso de 
concessão ou no convite à apresentação 
de propostas a ordem de classificação dos 
critérios, caso exista, referida no n.º 1.

Or. en

Alteração 857
Cristian Silviu Buşoi
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Proposta de diretiva
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Requisitos funcionais

1. Os requisitos funcionais definem os 
objetivos aguardados das obras e/ou dos 
serviços que são objeto da concessão. 
Constam da documentação relativa à 
concessão.
2. Os requisitos funcionais respeitam o 
princípio da igualdade de acesso dos 
operadores económicos aos 
procedimentos de adjudicação de 
concessões e não devem criar obstáculos 
injustificados à abertura das concessões à 
concorrência.
Nomeadamente, e a menos que o objeto 
do contrato o justifique, os requisitos 
funcionais não podem fazer referência a 
um determinado fabricante ou 
proveniência, a um procedimento 
específico, a marcas comerciais, patentes, 
tipos ou modos de produção determinados 
que tenha por efeito favorecer ou eliminar 
determinadas empresas ou determinados 
produtos. Tal referência é autorizada, a 
título excecional, no caso de não ser 
possível uma descrição suficientemente 
precisa e inteligível do objeto do contrato; 
essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».

Or. fr

Justificação

Novo artigo em contrapartida pela supressão do artigo 32.°  pelo relator. Aos 
concessionários devem ser impostas obrigações quanto aos meios. O termo requisitos 
técnicos e/ou funcionais não parece ter suficientemente em conta a especificidade das 
concessões.
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Alteração 858
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Critérios de adjudicação

1. O concedente é livre de organizar uma 
negociação com os candidatos e 
proponentes. As concessões são 
adjudicadas pelo concedente com base em 
critérios de adjudicação objetivos que 
respeitam os princípios previstos no artigo 
-26.º, n.º 2.
2. O objeto da concessão, os critérios de 
adjudicação e os requisitos mínimos 
definidos na documentação da concessão 
não são alterados de forma arbitrária ou 
discriminatória ao longo das negociações. 
Qualquer alteração é imediatamente 
comunicada aos candidatos e proponentes 
interessados.
3. Os critérios de adjudicação podem 
incluir critérios ambientais, sociais, de 
coesão, ou relativos à inovação. O 
concedente verifica a conformidade 
efetiva das propostas com os critérios de 
adjudicação.

Or. fr

Justificação

Retoma-se o novo artigo 38.°-B introduzido pelo relator, suprimindo-se o vínculo ao objeto 
da concessão de critérios sociais e ambientais, bem como a hierarquização dos critérios, que 
podem ser fontes de insegurança jurídica e são desproporcionais em relação ao objetivo de 
transparência prosseguido.

Alteração 859
Pier Antonio Panzeri
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Proposta de diretiva
Artigo 38-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 38.º-A
Capacidade técnica e/ou profissional

Os requisitos técnicos e/ou funcionais 
devem constar da documentação relativa 
à concessão.
Definem as características exigidas para 
as obras, serviços ou fornecimentos.
Estas características podem incluir 
referência a determinados procedimentos 
de produção ou prestação das obras, 
serviços ou fornecimentos solicitados ou 
ainda a qualquer outra fase do respetivo 
ciclo de vida, conforme refere o artigo 2.º, 
n.º 14.
2. Os requisitos técnicos e/ou funcionais 
devem definir as características exigidas 
para as obras e/ou os serviços a que se 
refere a concessão.
3. Os requisitos técnicos e/ou funcionais 
devem garantir o acesso dos operadores 
económicos aos procedimentos de 
adjudicação de concessões em condições 
de igualdade e não devem criar obstáculos 
injustificados à abertura das concessões à 
concorrência.
Os requisitos técnicos e/ou funcionais 
devem respeitar as características 
ambientais, a legislação, regras e normas 
de saúde e segurança, sociais e laborais, 
definidas na legislação da União e 
nacional e nos acordos coletivos, os quais 
serão aplicáveis no local onde ocorrer o 
fornecimento das obras, serviços e 
produtos.
Em especial, a menos que o objeto do 
contrato o justifique, os requisitos 
técnicos e/ou funcionais não podem fazer 
referência a um determinado fabricante 
ou proveniência, a um procedimento 
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específico, a marcas comerciais, patentes, 
tipos ou modos de produção específicos 
que tenha por efeito favorecer ou eliminar 
determinadas empresas ou determinados 
produtos. Tal referência é autorizada, a 
título excecional, no caso de não ser 
possível uma descrição suficientemente 
precisa e inteligível do objeto do contrato; 
essa referência deve ser acompanhada da 
menção «ou equivalente».
As autoridades ou entidades contratantes 
podem exigir aos operadores económicos 
a apresentação de um certificado emitido 
por um organismo aprovado como meio 
de prova da conformidade com os 
requisitos técnicos e/ou funcionais que 
constam da documentação relativa à 
concessão.

Or. en

Alteração 860
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 39

Texto da Comissão Alteração

Artigo 39.º Suprimido
[…]

Or. en

Justificação

A presente disposição é supérflua e não contribui para a clareza jurídica. Regras básicas de 
igualdade de tratamento e não discriminação, transparência e proporcionalidade já se 
encontram incluídas no artigo 7.° da diretiva, sendo suficiente uma referência. Por outro 
lado, a ligação clara ao objeto do contrato é essencial mas já se encontra incluída no artigo 
36.°.
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Alteração 861
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que garantam a 
apreciação das propostas em condições de 
concorrência efetiva que permitam 
determinar os benefícios económicos 
totais para a autoridade ou entidade 
adjudicante.

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento.

Or. de

Alteração 862
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer, Jorgo Chatzimarkakis

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que garantam a 
apreciação das propostas em condições de 
concorrência efetiva que permitam 
determinar os benefícios económicos totais 
para a autoridade ou entidade adjudicante.

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 
que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação, da 
igualdade de tratamento e da eficiência 
económica e que garantam a apreciação 
das propostas em condições de 
concorrência efetiva que permitam 
determinar os benefícios económicos totais 
para a autoridade ou entidade adjudicante.

Or. de

Alteração 863
Josef Weidenholzer
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Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Esses critérios devem estar ligados ao 
objeto do contrato e não conferir liberdade 
de escolha ilimitada à autoridade ou 
entidade adjudicante.

Esses critérios não devem conferir 
liberdade de escolha ilimitada à autoridade 
ou entidade adjudicante.

Or. de

Alteração 864
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 2 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Devem assegurar a possibilidade de 
concorrência efetiva e ser acompanhados 
de requisitos que permitam uma 
verificação eficaz da informação fornecida 
pelos proponentes. As autoridades 
adjudicantes procedem a uma verificação, 
de forma que considerem ser adequada, 
da conformidade das informações 
fornecidas pelos proponentes com os 
critérios de adjudicação. Ao fazê-lo, 
deverão certificar-se de que os princípios 
da transparência e da igualdade de 
tratamento dos proponentes são 
respeitados.

Or. de

Justificação

Incorporação dos princípios estabelecidos pelo TJUE no processo Wienstrom com vista à 
verificação do respeito pelos critérios de adjudicação por parte das autoridades 
adjudicantes.
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Alteração 865
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem 
determinar que as autoridades e entidades 
adjudicantes procedam à adjudicação das 
concessões com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, 
em conformidade com o n.º 2. Os critérios 
podem incluir, para além do preço ou dos 
custos, qualquer dos seguintes:

Suprimido

a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador;
b) No caso das concessões de serviços e 
concessões que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
da concessão em causa podem ser tidas 
em consideração, daí resultando que, após 
a adjudicação da concessão, a 
substituição desse pessoal carece da 
autorização da autoridade ou entidade 
adjudicante, que deve verificar se as 
substituições garantem uma organização 
e qualidade equivalentes;
c) Serviço e assistência técnica pós-venda, 
data de entrega e prazo de entrega ou de 
execução;
d) Procedimento específico de produção 
ou execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 1, ponto 14, na 
medida em que esses critérios visem 
fatores diretamente envolvidos nesses 
processos e caracterizem o processo 
específico de produção ou execução das 
obras, fornecimentos ou serviços 
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solicitados.

Or. de

Justificação

Simplificação das disposições relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 866
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem determinar 
que as autoridades e entidades adjudicantes 
procedam à adjudicação das concessões 
com base no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, em 
conformidade com o n.º 2. Os critérios 
podem incluir, para além do preço ou dos 
custos, qualquer dos seguintes:

4. Os Estados-Membros devem determinar 
que as autoridades e entidades adjudicantes 
procedam à adjudicação das concessões 
com base no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, em 
conformidade com o n.º 2. Os critérios 
podem incluir, para além do preço ou dos 
custos, qualquer dos seguintes:

Or. it

Alteração 867
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. Os Estados-Membros podem determinar
que as autoridades e entidades adjudicantes 
procedam à adjudicação das concessões 
com base no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, em 
conformidade com o n.º 2. Os critérios 
podem incluir, para além do preço ou dos 
custos, qualquer dos seguintes:

4. Os Estados-Membros devem determinar 
que as autoridades e entidades adjudicantes 
procedam à adjudicação das concessões 
com base no critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, em 
conformidade com o n.º 2.  Os critérios 
podem incluir os seguintes:
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Or. de

Alteração 868
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Qualidade, designadamente valor 
técnico, características estéticas e 
funcionais, acessibilidade, conceção para 
todos os utilizadores, características 
ambientais e caráter inovador; critérios 
relacionados com as políticas sociais e de 
emprego, como a promoção da igualdade 
entre homens e mulheres, a integração no 
mercado de trabalho de grupos 
particularmente desfavorecidos, como os 
jovens e os aprendizes, os desempregados 
de longa duração, as pessoas oriundas da 
imigração e as pessoas portadoras de 
deficiência, e a garantia por parte do 
proponente, bem como dos 
subcontratantes e das empresas da cadeia 
de abastecimento, de que os trabalhadores 
beneficiarão de condições de trabalho 
excelentes. 

Or. de

Alteração 869
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) No caso das concessões de serviços e 
concessões que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 

b) a organização, habilitações e experiência 
do pessoal afetado à execução da 
concessão em causa, bem como o direito 
da autoridade ou entidade adjudicante de 
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da concessão em causa podem ser tidas em 
consideração, daí resultando que, após a 
adjudicação da concessão, a substituição 
desse pessoal carece da autorização da 
autoridade ou entidade adjudicante, que 
deve verificar se as substituições 
garantem uma organização e qualidade 
equivalentes;

submeter à sua aprovação a substituição 
do pessoal afetado.

Or. de

Alteração 870
Pablo Arias Echeverría

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) No caso das concessões de serviços e 
concessões que impliquem a conceção de 
obras, a organização, habilitações e 
experiência do pessoal afetado à execução 
da concessão em causa podem ser tidas em 
consideração, daí resultando que, após a 
adjudicação da concessão, o 
concessionário não possa substituir o 
referido pessoal por outro com menos 
qualificações ou com menos aptidões que 
as exigidas, e, em caso de substituição, 
carecerá da posterior autorização da 
autoridade ou entidade adjudicante, que 
deve verificar se as substituições garantem 
uma organização e qualidade equivalentes;

Or. es

Alteração 871
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) Serviço e assistência técnica pós-venda, c) Serviço e assistência técnica pós-venda, 
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data de entrega e prazo de entrega ou de 
execução;

data de entrega e prazo de entrega ou de 
execução; e critérios de qualidade para os 
utilizadores do serviço;

Or. de

Alteração 872
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Procedimento específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 1, ponto 14, na 
medida em que esses critérios visem 
fatores diretamente envolvidos nesses 
processos e caracterizem o processo 
específico de produção ou execução das 
obras, fornecimentos ou serviços 
solicitados.

d) Procedimento específico de produção ou 
execução das obras, fornecimentos ou 
serviços solicitados, ou de qualquer outra 
etapa do seu ciclo de vida, conforme 
referido no artigo 2.º, n.º 1, ponto 14, bem 
como a sustentabilidade do processo de 
produção e a aplicação de critérios de 
comércio equitativo.

e) Custos externos, tais como os custos 
ambientais inerentes ao percurso de 
longas distâncias necessário à prestação 
do serviço e que podem ser reduzidos 
através da utilização de um meio de 
transporte mais ecológico, como o 
comboio.

Or. de

Alteração 873
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 4 – alínea d-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

d-A) Segurança e capacidade técnica e 
financeira do concorrente.

Or. it

Alteração 874
Josef Weidenholzer

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Preço e custos.

Or. de

Alteração 875
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Artigo 39 – nº 4 – alínea d-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

d-A) Considerações sociais relativas aos 
custos sociais externos diretamente 
associados ao ciclo de vida, tais como o 
impacto de uma determinada produção no 
ambiente circundante e nas comunidades 
vizinhas; condições sociais e laborais, tais 
como a saúde e a segurança no trabalho, 
a segurança social e as condições de 
trabalho, conforme estabelecido pela UE 
e pelas leis e regulamentações nacionais, 
bem como disposições administrativas, 
por sentenças arbitrais, acordos e 
contratos coletivos, e pelas disposições do 
direito laboral internacional, aplicáveis ao 
local onde o trabalho, o serviço ou o 
fornecimento são prestados;  estas 
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obrigações aplicam-se igualmente a 
situações transfronteiriças, onde 
trabalhadores de um Estado-Membro 
prestam serviços num outro Estado-
Membro.

Or. de

Justificação

Apoio inteiramente a proposta do Sr. Juvin de suprimir os critérios de adjudicação. Caso a 
sua proposta não seja aprovada por uma maioria, proponho a presente alteração como 
alternativa.

Alteração 876
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 877
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

Caso as autoridades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 

Caso as autoridades adjudicantes avaliem 
os custos com base numa abordagem 
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assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, devem incluir na documentação de 
adjudicação da concessão a metodologia 
utilizada para esse cálculo. A metodologia 
utilizada deve preencher todas as seguintes 
condições:

assente no cálculo dos custos do ciclo de 
vida, devem incluir na documentação de 
adjudicação da concessão os dados a 
serem apresentados pelos proponentes e a 
metodologia que a autoridade ou entidade 
adjudicante utilizará para determinar os 
custos do ciclo de vida. A metodologia 
utilizada para avaliar esses custos do ciclo 
de vida deve preencher todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 878
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(a) Ser elaborada com base em 
informação científica ou noutros critérios 
objetivamente verificáveis e 
não-discriminatórios;

(a) Basear-se em critérios objetivamente 
verificáveis e não-discriminatórios;

Or. en

Alteração 879
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(b) Ter sido estabelecida com vista a uma 
aplicação repetida ou continuada;

Suprimido

Or. en
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Alteração 880
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(c) Ser acessível a todas as partes 
interessadas.

(c) Os dados necessários serem fornecidos 
mediante esforço razoável por parte de 
operadores económicos diligentes, 
nomeadamente os operadores de países 
terceiros.

Or. en

Alteração 881
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem permitir que os operadores 
económicos apliquem na sua proposta 
metodologias diferentes para a 
determinação dos custos do ciclo de vida, 
desde que provem que as metodologias em 
causa preenchem os requisitos definidos 
nas alíneas a), b) e c) e são equivalentes à 
metodologia indicada pela autoridade ou 
entidade adjudicante.

As autoridades e entidades adjudicantes 
devem permitir que os operadores 
económicos apliquem na sua proposta 
metodologias diferentes para a 
determinação dos custos do ciclo de vida, 
desde que provem que as metodologias em 
causa preenchem os requisitos definidos 
nas alíneas a), b) e c) e são equivalentes à 
metodologia indicada pela autoridade ou 
entidade adjudicante. No entanto, por 
forma a não discriminar os proponentes 
que investem tempo e dinheiro no 
cumprimento da metodologia indicada 
pela autoridade adjudicante, esta pode 
solicitar um documento certificado por 
terceiros como prova de cumprimento da 
equivalência.

Or. en
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Alteração 882
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida por força de um ato legislativo da 
União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âmbito de legislação 
SETORIAL, essa metodologia deve ser 
aplicada quando o custo do ciclo de vida 
constar dos critérios de adjudicação 
referidos no artigo 39.º, n.º 4.

Suprimido

No anexo II é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 46.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Or. en

Alteração 883
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 40 – nº 3

Texto da Comissão Alteração

3. Caso seja adotada uma metodologia 
comum para o cálculo dos custos do ciclo 
de vida por força de um ato legislativo da 
União, nomeadamente por via de atos 
delegados no âmbito de legislação 
SETORIAL, essa metodologia deve ser 
aplicada quando o custo do ciclo de vida 
constar dos critérios de adjudicação 

Suprimido
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referidos no artigo 39.º, n.º 4.
No anexo II é apresentada uma lista 
desses atos legislativos e atos delegados. 
São conferidos à Comissão poderes para 
adotar atos delegados em conformidade 
com o artigo 46.º a fim de atualizar esta 
lista, quando forem necessárias alterações 
em virtude da adoção de nova legislação 
ou da revogação ou modificação da 
legislação existente.

Or. de

Justificação

São bem-vindas as disposições que encorajam as autoridades adjudicantes a usar o custo do 
ciclo de vida como critério de adjudicação de uma concessão. No entanto, dado que esta 
disposição se baseia num futuro método de cálculo que ainda não foi determinado, deve ser 
suprimida neste momento por razões de imprevisibilidade.

Alteração 884
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Subcontratação
1. Na documentação relativa à concessão, 
a autoridade ou entidade adjudicante 
pode solicitar ou ser obrigada por um 
Estado-Membro a solicitar ao proponente 
que indique na respetiva proposta qual a 
parte do contrato que tenciona 
subcontratar com terceiros, bem como 
quais os subcontratantes propostos.
2. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. en
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Alteração 885
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer, Andreas 
Schwab

Proposta de diretiva
Artigo 41

Texto da Comissão Alteração

Artigo 41.º Suprimido
Subcontratação
1. Na documentação relativa à concessão, 
a autoridade ou entidade adjudicante 
pode solicitar ou ser obrigada por um 
Estado-Membro a solicitar ao proponente 
que indique na respetiva proposta qual a 
parte do contrato que tenciona 
subcontratar com terceiros, bem como 
quais os subcontratantes propostos.
2. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal.

Or. de

Justificação

A relação entre o proponente e o subcontratante é regulamentada pelo direito contratual 
nacional, o qual não deve ser afetado pela presente Diretiva. Além disso, a presente 
disposição criaria uma situação jurídica pouco clara, dado que um subcontratante deixaria 
de ser subcontratante e passaria a ser adjudicatário, e poderia, também, privar a autoridade 
adjudicante da possibilidade de reter um pagamento por o contrato não ser convenientemente 
executado.

Alteração 886
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

concedente pode solicitar ou ser obrigada 
por um Estado-Membro a solicitar ao 
proponente que indique na respetiva 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar com terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos. 
Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar qualquer parte das 
prestações a três níveis sucessivos de 
subcontratação.

Or. en

Alteração 887
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa à concessão, a 
autoridade ou entidade adjudicante pode 
solicitar ou ser obrigada por um 
Estado-Membro a solicitar ao proponente 
que indique na respetiva proposta qual a 
parte do contrato que tenciona subcontratar 
com terceiros.

A lista de subcontratantes será atualizada 
durante o ciclo de vida do contrato de 
concessão para ter em conta as 
substituições ou alterações.

Or. it

Alteração 888
Josef Weidenholzer

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

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

1. As autoridades ou entidades 
adjudicantes devem exigir ao proponente 
que indique na respetiva proposta qual a 
parte do contrato que tenciona subcontratar 
com terceiros, bem como quais os 
subcontratantes propostos.

Or. de

Alteração 889
Mikael Gustafsson, Cornelis de Jong

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa à concessão, o 
concedente pode solicitar ou ser obrigada 
por um Estado-Membro a solicitar ao 
proponente que indique na respetiva 
proposta qual a parte do contrato que 
tenciona subcontratar com terceiros, bem 
como quais os subcontratantes propostos. 
O concedente pode indicar qual a parte 
das prestações que não pode ser 
subcontratada. Quando parte das 
prestações for subcontratada, o 
proponente deve informar o concedente. 
Os Estados-Membros devem limitar a 
possibilidade de um proponente 
subcontratar qualquer parte das 
prestações a três níveis sucessivos de 
subcontratação. A subcontratação não 
pode implicar condições de trabalho ou 
normas ambientais de nível inferior.

Or. en
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Alteração 890
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. Na documentação relativa à concessão, a 
autoridade ou entidade adjudicante  solicita 
e é obrigada por um Estado-Membro a 
solicitar ao proponente que indique na 
respetiva proposta qual a parte do contrato 
que tenciona subcontratar com terceiros, 
bem como quais os subcontratantes 
propostos.

Or. fr

Alteração 891
Pier Antonio Panzeri

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. O n.º 1 não interfere na questão da 
responsabilidade do operador económico 
principal. Os Estados-Membros devem 
estabelecer um sistema de 
responsabilidade conjunta e solidária ao 
longo da cadeia de subcontratação. 
Devem assegurar que o adjudicatário e 
qualquer subcontratante intermédio que 
tenham infringido direitos fundamentais, 
exigências de saúde e segurança ou 
normas e regras sociais e laborais, de 
acordo com a legislação da União e 
nacional e com os acordos coletivos 
aplicáveis no local onde as obras, serviços 
e produtos forem executados, sejam 
responsabilizados pelos pagamentos 
devidos relacionados com tais infrações, 
tais como remunerações pendentes, 
impostos ou contribuições para a 
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segurança social, quer em complemento 
quer em substituição do subcontratante 
empregador ou do contratante do qual o 
empregador é subcontratante direto.

Or. en

Alteração 892
Marc Tarabella

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Os Estados-Membros devem prever um 
sistema de responsabilidade solidária ao 
longo da cadeia de subcontratação. Os 
Estados-Membros devem assegurar que o 
concessionário principal e qualquer 
subcontratado intermediário que tenham 
infringido direitos fundamentais, 
exigências de saúde e segurança ou 
normas e regras sociais e laborais, de 
acordo com a legislação da União e 
nacional e com as convenções coletivas 
aplicáveis no local onde o trabalho, o 
serviço ou o fornecimento são prestados, 
sejam responsabilizados pelos pagamentos 
devidos relacionados com tais infrações, 
quer em complemento quer em 
substituição do subcontratante 
empregador ou do contratante do qual o 
empregador é subcontratante direto.
Os Estados-Membros podem prever 
regras mais rígidas em matéria de 
responsabilidade na sua legislação 
nacional.

Or. fr
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Alteração 893
Małgorzata Handzlik, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Rafał Trzaskowski

Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem permitir 
que um concessionário rejeite um 
subcontratante proposto por um operador 
económico no caso de:
(i) O subcontratante não cumprir as 
condições de participação no 
procedimento contempladas pelo operador 
económico que executa o contrato;
(ii) O subcontratante não tiver as 
capacidades para executar devidamente 
uma parte do contrato.
As condições de participação no 
procedimento e as capacidades do 
subcontratante para executar o contrato 
serão avaliadas proporcionalmente à 
parte do contrato executada, com base nos 
critérios de seleção definidos no artigo 
36.º.

Or. pl

Alteração 894
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º Suprimido
[...]

Or. de



PE497.783v03-00 96/153 AM\916835PT.doc

PT

Justificação

As diretivas em vigor contêm disposições suficientes que estabelecem as regras processuais 
aplicáveis à adjudicação dos contratos de concessão. As disposições do presente artigo 
impõem às autoridades adjudicantes uma sobrecarga administrativa desnecessária e tornam 
os procedimentos de concessão menos flexíveis.

Alteração 895
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – título

Texto da Comissão Alteração

Modificação de concessões durante o seu 
período de vigência

Modificação de concessões adjudicadas 
após a entrada em vigor da presente 
diretiva

Or. it

Alteração 896
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma modificação substancial das 
disposições de uma concessão durante o 
seu período de vigência é considerada 
uma nova adjudicação para efeitos da 
presente diretiva e obriga a um novo 
procedimento de adjudicação nos termos 
da mesma.

Suprimido

Or. en

Alteração 897
Lara Comi
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Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma modificação substancial das 
disposições de uma concessão durante o
seu período de vigência é considerada uma 
nova adjudicação para efeitos da presente 
diretiva e obriga a um novo procedimento 
de adjudicação nos termos da mesma.

1. Uma modificação substancial das 
disposições de uma concessão durante o 
período de vigência de uma concessão 
adjudicada após a entrada em vigor da 
presente diretiva é considerada uma nova 
adjudicação para efeitos da presente 
diretiva e obriga a um novo procedimento 
de adjudicação nos termos da mesma.

Or. it

Alteração 898
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Uma modificação substancial das 
disposições de uma concessão durante o 
seu período de vigência é considerada 
uma nova adjudicação para efeitos da 
presente diretiva e obriga a um novo 
procedimento de adjudicação nos termos 
da mesma.

1. Uma concessão pode ser modificada 
durante o seu período de vigência 
mediante aditamento, salvo se as 
modificações forem substanciais. Uma
modificação substancial das disposições de 
uma concessão durante o seu período de 
vigência obriga a um novo procedimento 
de adjudicação nos termos da presente 
diretiva, sob reserva do disposto no n.°6.

Or. fr

Justificação

Importa clarificar as disposições relativas à modificação de uma concessão mediante 
aditamento a fim de introduzir mais flexibilidade de modo a ter em conta a natureza das 
concessões que sejam contratos de longa duração.
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Alteração 899
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Uma modificação de uma concessão 
durante o seu período de vigência é 
considerada substancial na aceção do 
n.º 1 quando tornar a concessão 
substancialmente diferente do contrato 
inicialmente celebrado. Em qualquer 
caso, sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma 
modificação é considerada substancial se 
se verificar uma das seguintes condições:

Suprimido

(a) A modificação introduz condições que, 
se fizessem parte do procedimento de 
adjudicação original, teriam permitido a 
seleção de outros candidatos ou a 
adjudicação da concessão a outro 
requerente ou proponente;
(b) A modificação altera o equilíbrio 
económico da concessão a favor do 
concessionário; ou
(c) A modificação alarga 
consideravelmente o âmbito da concessão, 
que passa a abranger fornecimentos, 
serviços ou obras que não estavam 
inicialmente abrangidos.

Or. en

Alteração 900
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

2. Uma modificação de uma concessão
durante o seu período de vigência é 
considerada substancial na aceção do n.º 1 

2. Uma modificação de uma concessão 
durante o seu período de vigência é 
considerada substancial se se verificar uma 
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quando tornar a concessão 
substancialmente diferente do contrato 
inicialmente celebrado. Em qualquer 
caso, sem prejuízo dos n.ºs 3 e 4, uma 
modificação é considerada substancial se 
se verificar uma das seguintes condições:

das seguintes condições:

(-a) A modificação altera a natureza da 
concessão;
(-a-A) A modificação implica a 
substituição do concessionário; 
Esta disposição não se aplica em caso de 
transmissão universal ou parcial da 
posição do contratante inicial, na 
sequência de: 
i) operações de reestruturação 
empresarial,
ii) transmissão de património ou de ativos 
entre empresas,
iii) retoma do concessionário após a sua 
insolvência ou com base em cláusulas 
contratuais para outro operador 
económico que satisfaça os critérios de 
seleção qualitativa inicialmente 
estabelecidos, desde que daí não 
advenham outras modificações 
substanciais da concessão e a operação 
não se destine a contornar a aplicação da 
presente diretiva.

Or. fr

Justificação

 Clarificação da noção "modificação substancial".

Alteração 901
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A modificação altera o equilíbrio (b) A modificação considerável do
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económico da concessão a favor do 
concessionário; ou

equilíbrio económico da concessão;  ou

Or. fr

Alteração 902
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Desde que a natureza global da 
concessão continue igual, a modificação 
da concessão não é considerada 
substancial se: 
a) A modificação foi indicada no contrato 
de concessão inicial em opções ou 
cláusulas de revisão claras, precisas e 
inequívocas, que indiquem o âmbito e a 
natureza das eventuais modificações, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. 
b) O valor da modificação não ultrapassa 
o limiar estabelecido no artigo 6.º e é 
inferior a 15% do valor atualizado do 
contrato inicial na data-limite de 
transposição da presente diretiva.
Para efeitos da aplicação da alínea 
anterior:
i) caso se realizem várias modificações 
sucessivas, o valor é calculado com base 
no valor atualizado das modificações 
sucessivas. Em relação às concessões em 
vigor na data-limite de transposição da 
presente diretiva, o valor em causa é 
calculado com base no valor atualizado 
das modificações sucessivas, ocorridas a 
contar da data-limite de transposição da 
presente diretiva. 
ii) O valor é calculado segundo o método 
definido no artigo 6.°;



AM\916835PT.doc 101/153 PE497.783v03-00

PT

(iii) O valor é expresso em moeda 
constante, consoante o caso, na 
data-limite de transposição da presente 
diretiva ou na data da modificação 
prevista.

Or. fr

Justificação

A alteração introduz mais flexibilidade na modificação das concessões.

Alteração 903
Robert Rochefort

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Desde que a natureza global da 
concessão continue igual, a modificação 
da concessão não é considerada 
substancial se:
a) A modificação foi indicada no contrato 
de concessão inicial em opções ou 
cláusulas de revisão claras, precisas e 
inequívocas que indiquem o âmbito e a 
natureza das eventuais modificações, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. 
b) O valor da modificação não ultrapassa 
o limiar estabelecido no artigo 6.º e é 
inferior a 10% do valor atualizado do 
contrato inicial.
Caso se realizem várias modificações 
sucessivas, o valor é calculado com base 
no valor atualizado das modificações 
sucessivas.

Or. fr

Justificação

Retoma-se a ideia do relator (alteração 191 do projeto de relatório), modificando-se o limiar, 
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que passa de 5% para 10%, a fim de permitir mais flexibilidade. 

Alteração 904
Philippe Juvin, Constance Le Grip

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Desde que a natureza global da 
concessão continue igual, a modificação 
da concessão não é considerada 
substancial se:
a) A modificação foi indicada no contrato 
de concessão inicial em opções ou 
cláusulas de revisão claras, precisas e 
inequívocas que indiquem o âmbito e a 
natureza das eventuais modificações, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas.  Ou
b) O valor da modificação não ultrapassa 
o limiar estabelecido no artigo 6.º e é 
inferior a 5% do valor atualizado do 
contrato inicial.
Caso se realizem várias modificações 
sucessivas, o valor é calculado com base 
no valor atualizado das modificações 
sucessivas.

Or. fr

Justificação

Clarificação da alteração 191 apresentada pelo relator: as condições apresentadas neste 
novo número não são cumulativas (acrescenta-se a palavra “ou”).

Alteração 905
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 3
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Texto da Comissão Alteração

3. A substituição do concessionário é 
considerada uma modificação substancial 
na aceção do n.º 1.

Suprimido

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal 
ou parcial da posição do contratante 
inicial, na sequência de operações de 
reestruturação empresarial, de uma 
insolvência ou com base em cláusulas 
contratuais para outro operador 
económico que satisfaça os critérios de 
seleção qualitativa inicialmente 
estabelecidos, desde que daí não 
advenham outras modificações 
substanciais da concessão e que a 
operação não se destine a contornar a 
aplicação da presente diretiva.

Or. en

Alteração 906
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A substituição do concessionário é 
considerada uma modificação substancial 
na aceção do n.º 1.

Suprimido

No entanto, o primeiro parágrafo não se 
aplica em caso de transmissão universal 
ou parcial da posição do contratante 
inicial, na sequência de operações de 
reestruturação empresarial, de uma 
insolvência ou com base em cláusulas 
contratuais para outro operador 
económico que satisfaça os critérios de 
seleção qualitativa inicialmente 
estabelecidos, desde que daí não 
advenham outras modificações 
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substanciais da concessão e que a 
operação não se destine a contornar a 
aplicação da presente diretiva.

Or. fr

Justificação

Texto incorporado no n.° 2.

Alteração 907
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 908
Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 

Suprimido
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substancial na aceção do n.º 1 quando o 
seu valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 5.º e for inferior a 
5% do preço do contrato inicial, desde que 
não altere a natureza global do contrato. 
No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica (a ler conjuntamente com a alteração 191 apresentada pelo relator: 
integração do n.° 4 do artigo 42.° no novo n.° 2-A do artigo 42.°)

Alteração 909
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. fr

Justificação

Texto coberto pelo n.° 2-A..
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Alteração 910
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 5.º e/ou for inferior 
a 20% do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas.

Or. it

Alteração 911
Malcolm Harbour, Edvard Kožušník

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
modificação, esta não é considerada 
substancial na aceção do n.º 1 quando o seu 
valor não ultrapassar os limites 
estabelecidos no artigo 5.º e for inferior a 
20% do preço do contrato inicial, desde 
que não altere a natureza global do 
contrato. No caso de várias modificações 
sucessivas, esse valor é avaliado com base 
no valor acumulado das modificações 
sucessivas. Um aumento nos montantes 
efetivamente recebidos pelo 
concessionário de terceiros, comparados 
com os montantes calculados pela 
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autoridade ou entidade adjudicante no 
início do processo de adjudicação, não 
constitui uma modificação do contrato.

Or. en

Justificação

O presente texto é coerente com a abordagem do ECR na diretiva principal.  O valor 
preestabelecido aceitável para que uma modificação num contrato de concessão nos termos 
do artigo 42.°, n.º 4, seja considerada “substancial” deve aumentar de 5% para, pelo menos, 
20%. Além disso, importa explicitar que, para um concessionário aceitar os riscos de 
exploração, deve poder fazê-lo em alta.

Alteração 912
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações das concessões não 
são consideradas substanciais na aceção 
do n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa à concessão em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever 
modificações ou opções que alterem a 
natureza global da concessão.

Suprimido

Or. en

Alteração 913
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

5. As modificações das concessões não 
são consideradas substanciais na aceção 
do n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa à concessão em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever 
modificações ou opções que alterem a 
natureza global da concessão.

Suprimido

Or. fr

Justificação

Texto incorporado no n.° 2-A.

Alteração 914
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

5. As modificações das concessões não são 
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa à concessão em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever modificações 
ou opções que alterem a natureza global da 
concessão.

5. As modificações das concessões não são 
consideradas substanciais na aceção do 
n.º 1 se estiverem previstas na 
documentação relativa à concessão em 
opções ou cláusulas de revisão claras, 
precisas e inequívocas e elaboradas nos 
termos da legislação. Essas cláusulas 
devem indicar o âmbito e a natureza das 
eventuais modificações ou opções, bem 
como as condições em que podem ser 
aplicadas. Não podem prever modificações 
ou opções que alterem a natureza global da 
concessão.

Or. it
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Alteração 915
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

Em derrogação do n.º 1, uma modificação 
substancial não obriga a um novo 
procedimento de adjudicação de concessão 
se estiverem preenchidas todas as seguintes 
condições:

Uma modificação substancial não obriga a 
um novo procedimento de adjudicação de 
concessão quando a modificação se limita 
a ser uma prorrogação da duração da 
concessão, necessária para manter ou 
melhorar a eficiência e a execução da 
atividade no âmbito da diretiva, ou se 
estiverem preenchidas todas as seguintes 
condições:

Or. en

Alteração 916
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A necessidade de modificação decorre 
de circunstâncias que uma autoridade ou 
entidade adjudicante diligente não poderia 
prever;

(a) A necessidade de modificação decorre 
de circunstâncias que uma autoridade ou 
entidade adjudicante diligente não poderia 
antecipar;

Or. fr

Justificação

Alteração da redação.

Alteração 917
Heide Rühle



PE497.783v03-00 110/153 AM\916835PT.doc

PT

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) A necessidade de modificação decorre 
de circunstâncias que uma autoridade ou 
entidade adjudicante diligente não poderia 
prever;

(a) A necessidade de modificação decorre 
de circunstâncias, em especial de natureza 
técnica e/ou financeira, que um 
concedente diligente não poderia prever;

Or. en

Alteração 918
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) A modificação não altera a natureza 
global da concessão;

Suprimido

Or. en

Alteração 919
Cristian Silviu Buşoi

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso das concessões adjudicadas 
por autoridades contratantes, se o 
aumento de preço não ultrapassar 50% do 
valor da concessão original.

(c) se o valor da modificação prevista não 
ultrapassar 50% do valor atualizado da 
concessão.  A atualização é feita em 
conformidade com o disposto no n.° 2-A.

Or. fr

Alteração 920
Philippe Juvin, Constance Le Grip
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Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) No caso das concessões adjudicadas por 
autoridades contratantes, se o aumento de 
preço não ultrapassar 50% do valor da 
concessão original.

(c) No caso das concessões adjudicadas por 
autoridades contratantes, se o valor da 
modificação prevista não ultrapassar 50% 
do valor inicial atualizado da concessão.

Or. fr

Justificação

Alteração técnica à alteração 194 do relator (na versão original desta alteração a partícula 
de negação foi esquecida).

Alteração 921
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

(f) No caso das concessões adjudicadas 
por autoridades contratantes, se o 
aumento de preço não ultrapassar 50% do 
valor da concessão original.

(f) Ou o valor da modificação prevista
ultrapassar 50% do valor inicial atualizado 
da concessão.

Or. en

Alteração 922
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 6 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou entidades adjudicantes
publicam no Jornal Oficial da União 
Europeia um anúncio sobre estas 

O concedente publica no Jornal Oficial da 
União Europeia um anúncio sobre estas 
modificações. Estes anúncios incluem as 
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modificações. Estes anúncios incluem as 
menções previstas no anexo VII e são 
publicados em conformidade com o artigo 
28.º.

menções previstas no anexo VII e são 
publicados em conformidade com o artigo 
28.º.

Or. en

Alteração 923
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

7. As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem recorrer a modificações das 
concessões nos seguintes casos:

Suprimido

(a) Quando a modificação se destinar a 
corrigir deficiências no desempenho do 
concessionário ou as respetivas 
consequências, podendo o mesmo 
resultado ser alcançado através da 
aplicação das obrigações contratuais;
(b) Quando a modificação tiver por 
objetivo compensar os riscos de aumento 
dos preços resultantes de uma flutuação 
que possa afetar significativamente a 
execução do contrato e que tenham sido 
objeto de cobertura por parte do 
concessionário.

Or. en

Alteração 924
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 42 – n.º 7 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) Quando a modificação se limita a 
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ser uma prorrogação da duração da 
concessão, necessária para permitir ao 
concessionário recuperar novos 
investimentos efetuados para manter a 
eficiência e a execução da atividade, 
conforme estabelecido no âmbito da 
concessão.  Este tipo de investimento não 
deve ser considerado uma modificação 
substancial de uma concessão para efeitos 
do n.º 2 acima referido. 

Or. en

Justificação

Em particular nas concessões que implicam a utilização de instalações para a prestação de 
serviços, o concessionário continua, com frequência, a efetuar investimentos (não previstos 
no início da concessão) para modernizar a instalação de acordo com a evolução do mercado 
e a procura dos seus clientes. Se estes investimentos não fossem efetuados, a eficiência global 
do concessionário seria afetada contra o interesse geral.

Alteração 925
Lara Comi

Proposta de diretiva
Artigo 43 – parágrafo 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. it
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Alteração 926
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Artigo 43 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
também que, quando uma concessão 
caduca e os serviços executados pelo 
concessionário devem continuar a ser 
prestados, as seguintes condições estejam 
preenchidas: 
(a) O concessionário existente tem sempre 
o direito de participar no processo de 
seleção para a adjudicação da nova 
concessão; 
(b) No caso de a concessão ser adjudicada 
a um novo concessionário, são adotadas 
todas as medidas oportunas para garantir 
que o serviço continua sem interrupção 
durante o período em que o 
concessionário existente é substituído pelo 
novo concessionário; 
(c) O novo concessionário, ou a 
autoridade adjudicante, é obrigado a 
indemnizar o concessionário existente 
pelos investimentos que ainda não foram 
recuperados no momento da expiração da 
concessão. Nos casos apropriados, e desde 
que tal seja feito através de critérios 
objetivos, transparentes e previsíveis, os 
Estados-Membros podem ainda 
estabelecer que a indemnização pode 
também incluir uma referência ao 
“goodwill” que o concessionário existente 
desenvolveu durante a exploração da 
concessão e que será herdado pelo novo 
concessionário.

Or. en

Justificação

The proposed directive establishes the principle of selective procedures to tender for the 
market of a concession, but says nothing in respect of the potential negative effects of the 
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replacement of a new entrant in lieu of the previous incumbent concessionaire. When the 
existing concessionaire has actually developed a market which was not existing (e.g. the 
development of an infrastructure which has attracted many clients), it seems appropriate to 
consider the possibility to acknowledge an indemnification for intangible goodwill that has 
been created and would be otherwise inherited for free by the newcomer.

Alteração 927
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Título V

Texto da Comissão Alteração

TÍTULO V Suprimido
ALTERAÇÕES ÀS DIRETIVAS 
89/665/CEE E 98/13/CEE
[...]

Or. en

Justificação

Infelizmente, a Comissão não reviu as Diretivas Procedimentos de Recurso 89/665/CE e 
92/12/CE, conforme solicitado pelo Parlamento Europeu. Na sua versão atual, criarão um 
fardo burocrático elevado e desproporcionado para as concessões de serviços que são, por 
natureza, instrumentos flexíveis. 

Alteração 928
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
[...]

Or. de
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Justificação

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

Alteração 929
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
[...]

Or. de

Justificação

O acórdão do TJUE proferido no processo C-324/98 estabelece que os Estados-Membros têm 
apenas a obrigação de autorizar uma revisão do critério da imparcialidade nos processos de 
adjudicação.

Alteração 930
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º Suprimido
[...]

Or. en
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Alteração 931
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.º-A
Os Estados-Membros devem garantir que 
existem procedimentos adequados para 
verificar a imparcialidade da adjudicação.

Or. de

Justificação

O acórdão do TJUE proferido no processo C-324/98 estabelece que os Estados-Membros têm 
apenas a obrigação de autorizar uma revisão do critério da imparcialidade nos processos de 
adjudicação.

Alteração 932
Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen, Anja Weisgerber, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
[...]

Or. de

Justificação

A aplicação das Diretivas sobre procedimentos de recurso 89/665/CEE e 92/13/CEE seria 
desproporcionada no caso de contratos tão complexos quanto as concessões. A alteração 
proposta visa clarificar que os requisitos a respeitar pelos Estados-Membros decorrem do 
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Europeu no processo C-324/98, de acordo com o 
qual os Estados-Membros têm apenas a obrigação de autorizar uma revisão do critério da 
imparcialidade no processo de adjudicação.
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Alteração 933
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
[...]

Or. de

Alteração 934
Mikael Gustafsson

Proposta de diretiva
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

Artigo 45.º Suprimido
[...]

Or. en

Alteração 935
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, n.º 3, 21.º, n.º 3, 23.º, n.º 2, 
25.º, n.º 3, e 40.º, n.º 3, é conferida à 
Comissão por um período indeterminado, a 
partir de [data da entrada em vigor da 
presente Diretiva].

2. O poder de adotar atos delegados 
referido no artigo 23.º, n.º 2, é conferido à 
Comissão por um período indeterminado, a 
partir de [data da entrada em vigor da 
presente Diretiva].

Or. en
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Alteração 936
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 46 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A delegação de poderes referida nos 
artigos 4.º, n.º 3, 21.°, n.º 3, 23.º, n.º 2, 
25.º, n.º 3, 40.º, n.º 3, e 52.º, n.º 2, pode ser 
revogada a qualquer momento pelo 
Parlamento Europeu ou pelo Conselho. 
Uma decisão de revogação põe termo à 
delegação de poderes especificada nessa 
decisão. A decisão de revogação produz 
efeitos a partir do dia seguinte ao da sua 
publicação no Jornal Oficial da União 
Europeia ou de uma data posterior nela 
indicada. A decisão de revogação não afeta 
a validade dos atos delegados já em vigor.

3. A delegação de poderes referida no 
artigo 23.º, n.º 2, pode ser revogada em
qualquer momento pelo Parlamento 
Europeu ou pelo Conselho. A decisão de 
revogação põe termo à delegação de 
poderes especificada nessa decisão. A 
decisão de revogação produz efeitos a 
partir do dia seguinte ao da sua publicação 
no Jornal Oficial da União Europeia ou de 
uma data posterior nela indicada. A decisão 
de revogação não afeta a validade dos atos 
delegados já em vigor.

Or. en

Alteração 937
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar em 30 de junho de 2014. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar em 30 de junho de 2014. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições. A presente diretiva 
não afeta a adjudicação de contratos de 
concessões que tenha sido efetuada antes 
de […]1.
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__________________
1 prazo de transposição 

Or. en

Alteração 938
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Artigo 49 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar em 30 de junho de 2014. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Os Estados-Membros põem em vigor as 
disposições legislativas, regulamentares e 
administrativas necessárias para dar 
cumprimento à presente diretiva o mais 
tardar em 30 junho 2015. Os Estados-
Membros devem garantir que estas 
disposições não são aplicáveis às 
concessões adjudicadas até esta data. Os 
Estados-Membros comunicam 
imediatamente à Comissão o texto das 
referidas disposições.

Or. de

Justificação

A presente proposta tem como objetivo evitar a incerteza jurídica relativamente aos contratos 
de concessão em vigor. 

Alteração 939
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 50 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

As referências ao artigo 1.º, n.º 3, alíneas a) 
e b), da Diretiva 2004/17/CE e ao artigo 
1.º, n.ºs 3 e 4, e ao título III da Diretiva 
2004/18/CE devem ser lidas como 
referências à presente diretiva.

1. As referências ao artigo 1.º, n.º 3, alíneas 
a) e b), da Diretiva 2004/17/CE e ao artigo 
1.º, n.ºs 3 e 4, e ao título III da Diretiva 
2004/18/CE devem ser lidas como 
referências à presente diretiva.
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Or. en

Justificação

A presente nova disposição introduz um período transitório para as empresas associadas no 
setor da água e outros domínios, cujas atividades não podem ser separadas do cálculo do 
volume total de negócios no que respeita às condições impostas pelo artigo 11.°. Tal 
permitirá a essas entidades adaptarem-se às regras atuais sem porem em causa a sua 
estrutura global.

Alteração 940
Françoise Castex

Proposta de diretiva
Artigo 50 – n.º 1 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem incluir, nas 
suas disposições legislativas, 
regulamentares e administrativas, um 
período transitório de cinco a dez anos 
para a aplicação das disposições da 
presente diretiva em relação a qualquer 
novo contrato de concessão.

Or. en

Alteração 941
Andreas Schwab, Philippe Juvin

Proposta de diretiva
Artigo 50 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

As concessões de serviços para efeitos de 
realização da atividade referida no 
Anexo III, n.º 3, atualmente exploradas 
por empresas associadas, nos termos do 
artigo 11.°, podem ser prorrogadas, sem 
se aplicarem as disposições da presente 
diretiva, desde que 100% do volume total 
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de negócios da empresa associada, em 
matéria de serviços relativos à atividade 
referida no Anexo III, n.º 3, nos três anos 
anteriores provenha da prestação de 
serviços a empresas às quais se encontra 
associada. 
Tais prorrogações podem ter lugar no 
prazo de três anos a partir da data 
referida no artigo 49.°, n.º 1. Os contratos 
resultantes serão válidos enquanto as 
condições acima referidas estiverem 
preenchidas e terminarão, o mais tardar, 
cinco anos após a data referida no 
artigo 49.°, n.º 1. 

Or. en

Justificação

A presente nova disposição introduz um período transitório para as empresas associadas no 
setor da água e outros domínios, cujas atividades não podem ser separadas do cálculo do 
volume total de negócios no que respeita às condições impostas pelo artigo 11.°. Tal 
permitirá a essas entidades adaptarem-se às regras atuais sem porem em causa a sua 
estrutura global.

Alteração 942
Anja Weisgerber, Birgit Collin-Langen, Sabine Verheyen, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo III – pontos 2, 3 e 4

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita ao gás e ao calor: Suprimido
a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás ou de 
calor; 
b) à alimentação dessas redes com gás ou 
calor.
A alimentação com gás ou calor de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
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4.º, n.º 1, pontos 2 e 3, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
c) a produção de gás ou de calor pela 
entidade em causa for o resultado 
inelutável do exercício de uma atividade 
diferente das referidas neste ponto ou nos 
pontos 2 a 4 do presente anexo; 
d) a alimentação da rede pública se 
destinar apenas a explorar de maneira 
económica essa produção e corresponder, 
no máximo, a 20% do volume de negócios 
da entidade, com base na média dos 
últimos três anos, incluindo o ano em 
curso. 
3. No que respeita à eletricidade:
a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de 
eletricidade; 
b) a alimentação dessas redes com 
eletricidade. 
Para efeitos da presente diretiva, o 
fornecimento de eletricidade inclui a 
geração (produção) e o mercado grossista 
da eletricidade. 
A alimentação com eletricidade de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 2 e 3, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições: 
a) a produção de eletricidade pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas neste ponto ou nos pontos 2 a 4 
do presente anexo; 
b) a alimentação da rede pública dependa 
apenas do consumo próprio da entidade e 
não tenha excedido 30% da sua produção 
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total de energia, com base na média dos 
últimos três anos, incluindo o ano em 
curso. 
4. No que respeita à água:
a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de água 
potável;
b) a alimentação dessas redes com água 
potável.
A presente diretiva também é aplicável às 
concessões adjudicadas ou organizadas 
por entidades que exerçam uma das 
atividades acima referidas e que estejam 
ligadas a uma das seguintes atividades: 
c) projetos de engenharia hidráulica, 
irrigação ou drenagem, desde que o 
volume de água destinado ao 
abastecimento de água potável represente 
mais de 20% do volume total de água 
fornecido por esses projetos ou por essas 
instalações de irrigação ou de drenagem; 
ou 
d) eliminação ou tratamento de águas 
residuais.
O abastecimento em água potável de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 1 e 2, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
e) a produção de água potável pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas nos artigos 1.º a 4.º; 
f) a alimentação da rede pública dependa 
apenas do consumo próprio da entidade e 
não tenha excedido 30% da sua produção 
total de água potável, com base na média 
dos últimos três anos, incluindo o ano em 
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curso.

Or. de

Justificação

Alteração em conformidade com as alterações propostas ao artigo 8.º.

Alteração 943
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

1. A alimentação com gás ou calor de 
redes de prestação de serviços ao público 
por entidades adjudicantes referidas no 
artigo 4.º, n.º 1, pontos 2 e 3, não é 
considerada uma atividade relevante na 
aceção do n.º 1 se estiverem preenchidas 
todas as seguintes condições:

Suprimido

(a) a abertura ou exploração de redes 
fixas destinadas à prestação de serviços 
ao público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de gás ou de 
calor;
(b) à alimentação dessas redes com gás ou 
calor.
(c) a produção de gás ou de calor pela 
entidade em causa for o resultado 
inelutável do exercício de uma atividade 
diferente das referidas neste ponto ou nos 
pontos 2 a 4 do presente anexo;
(d) a alimentação da rede pública se 
destinar apenas a explorar de maneira 
económica essa produção e corresponder, 
no máximo, a 20% do volume de negócios 
da entidade, com base na média dos 
últimos três anos, incluindo o ano em 
curso.

Or. en
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Alteração 944
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. No que respeita à eletricidade: Suprimido
(a) a abertura ou exploração de redes 
fixas destinadas à prestação de serviços 
ao público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de 
eletricidade;
(b) a alimentação dessas redes com 
eletricidade.
Para efeitos da presente diretiva, o 
fornecimento de eletricidade inclui a 
geração (produção) e o mercado grossista 
da eletricidade.
A alimentação com eletricidade de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 2 e 3, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
(a) a produção de eletricidade pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas neste ponto ou nos pontos 2 a 4 
do presente anexo;
(b) a alimentação da rede pública 
dependa apenas do consumo próprio da 
entidade e não tenha excedido 30% da sua 
produção total de energia, com base na 
média dos últimos três anos, incluindo o 
ano em curso.

Or. en
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Alteração 945
Bernadette Vergnaud

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Para efeitos da presente diretiva, o 
fornecimento de eletricidade inclui a
geração (produção) e o mercado grossista
da eletricidade.

Para efeitos da presente diretiva, o 
fornecimento de eletricidade inclui a 
produção e o fornecimento (venda
grossista e a retalho destinada aos clientes 
finais)

Or. fr

Justificação

Destina-se a tornar coerente com as disposições da diretiva setorial. 

Alteração 946
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo III –parágrafo 1 – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. No que respeita à água: Suprimido
(a) a abertura ou exploração de redes 
fixas destinadas à prestação de serviços 
ao público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de água 
potável;
(b) a alimentação dessas redes com água 
potável.
A presente diretiva também é aplicável às 
concessões adjudicadas ou organizadas 
por entidades que exerçam uma das 
atividades acima referidas e que estejam 
ligadas a uma das seguintes atividades:
(a) projetos de engenharia hidráulica, 
irrigação ou drenagem, desde que o 
volume de água destinado ao 
abastecimento de água potável represente 
mais de 20% do volume total de água 
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fornecido por esses projetos ou por essas 
instalações de irrigação ou de drenagem; 
ou
(b) eliminação ou tratamento de águas 
residuais.
O abastecimento em água potável de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 1 e 2, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
(a) a produção de água potável pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas nos artigos 1.º a 4.º;
(b) a alimentação da rede pública 
dependa apenas do consumo próprio da 
entidade e não tenha excedido 30% da sua 
produção total de água potável, com base 
na média dos últimos três anos, incluindo 
o ano em curso.

Or. en

Alteração 947
Evelyne Gebhardt

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1 – subponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita à água: Suprimido
a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de água 
potável;
b) a alimentação dessas redes com água 
potável.
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A presente diretiva também é aplicável às 
concessões adjudicadas ou organizadas 
por entidades que exerçam uma das 
atividades acima referidas e que estejam 
ligadas a uma das seguintes atividades:
a) projetos de engenharia hidráulica, 
irrigação ou drenagem, desde que o 
volume de água destinado ao 
abastecimento de água potável represente 
mais de 20% do volume total de água 
fornecido por esses projetos ou por essas 
instalações de irrigação ou de drenagem; 
ou
b) eliminação ou tratamento de águas 
residuais.
O abastecimento em água potável de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 1 e 2, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
a) a produção de água potável pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas nos artigos 1.º a 4.º;
b) a alimentação da rede pública dependa 
apenas do consumo próprio da entidade e 
não tenha excedido 30% da sua produção 
total de água potável, com base na média 
dos últimos três anos, incluindo o ano em
curso.

Or. de

Alteração 948
Peter Simon

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1 – subponto 4
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Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita à água: Suprimido
a) a abertura ou exploração de redes fixas 
destinadas à prestação de serviços ao 
público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de água 
potável;
b) a alimentação dessas redes com água 
potável.
A presente diretiva também é aplicável às 
concessões adjudicadas ou organizadas 
por entidades que exerçam uma das 
atividades acima referidas e que estejam 
ligadas a uma das seguintes atividades:
a) projetos de engenharia hidráulica, 
irrigação ou drenagem, desde que o 
volume de água destinado ao 
abastecimento de água potável represente 
mais de 20% do volume total de água 
fornecido por esses projetos ou por essas 
instalações de irrigação ou de drenagem; 
ou
b) eliminação ou tratamento de águas 
residuais.
O abastecimento em água potável de redes 
de prestação de serviços ao público por 
entidades adjudicantes referidas no artigo 
4.º, n.º 1, pontos 1 e 2, não é considerada 
uma atividade relevante na aceção do n.º 
1 se estiverem preenchidas todas as 
seguintes condições:
a) a produção de água potável pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas nos artigos 1.º a 4.º;
b) a alimentação da rede pública dependa 
apenas do consumo próprio da entidade e 
não tenha excedido 30% da sua produção 
total de água potável, com base na média 
dos últimos três anos, incluindo o ano em 
curso.
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Or. de

Alteração 949
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva aplica-se à 
disponibilização ou exploração de redes de 
prestação de serviços ao público no 
domínio dos transportes por 
caminho-de-ferro, sistemas automáticos, 
carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo.

4. A presente diretiva aplica-se à 
disponibilização ou exploração de redes de 
prestação de serviços ao público no 
domínio dos transportes por 
caminho-de-ferro, sistemas automáticos, 
carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo,
na medida em que não sejam regidos por 
outros instrumentos comunitários.

Or. en

Alteração 950
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 4 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

4. A presente diretiva aplica-se à 
disponibilização ou exploração de redes de 
prestação de serviços ao público no 
domínio dos transportes por 
caminho-de-ferro, sistemas automáticos, 
carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo.

4. A presente diretiva aplica-se à 
disponibilização ou exploração de redes de 
prestação de serviços ao público no 
domínio dos transportes por 
caminho-de-ferro, sistemas automáticos, 
carros elétricos, tróleis, autocarros ou cabo 
e destinadas a satisfazer necessidades 
gerais de transporte da população.

Or. it

Justificação

Esta alteração afirma claramente que não se pode considerar que o conceito de serviço de 
transporte público abrange as redes de prestação de serviços de transporte - sendo um 
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exemplo disto os transportes por cabo - que estão apenas ligados com a atividade de 
empresas que não visam satisfazer as necessidades gerais de transporte da população mas 
sim gerir atividades turísticas, recreativas, lúdicas e desportivas vinculadas ao usufruto das 
montanhas.

Alteração 951
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos serviços de 
transporte, considera-se que existe uma 
rede quando o serviço é prestado nas 
condições estabelecidas por uma 
autoridade competente de um 
Estado-Membro, tais como, por exemplo, 
as condições nas linhas a servir, a 
capacidade disponível ou a frequência do 
serviço.

Suprimido

Or. en

Alteração 952
Herbert Dorfmann, Anja Weisgerber

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 4 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

No que diz respeito aos serviços de 
transporte, considera-se que existe uma 
rede quando o serviço é prestado nas 
condições estabelecidas por uma 
autoridade competente de um 
Estado-Membro, tais como, por exemplo, 
as condições nas linhas a servir, a 
capacidade disponível ou a frequência do 
serviço.

No que diz respeito aos serviços de 
transporte, considera-se que existe uma 
rede quando o serviço é prestado nas 
condições estabelecidas por uma 
autoridade competente de um 
Estado-Membro, tais como, por exemplo, 
as condições nas linhas a servir, a 
capacidade disponível ou a frequência do 
serviço. Em caso algum será esta 
disposição aplicável às atividades 
relacionadas com sistemas de transporte 
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que - devido às suas características 
estruturais ou funcionais - se destinam 
apenas à tarefa de prestar serviços 
turísticos, recreativos ou desportivos cuja 
execução está fora das tarefas das 
autoridades adjudicantes ou das 
atividades das entidades adjudicantes. 

Or. it

Justificação

Esta alteração afirma claramente que não se pode considerar que o conceito de serviço de 
transporte público abrange as redes de prestação de serviços de transporte - sendo um 
exemplo disto os transportes por cabo - que estão apenas ligados com a atividade de 
empresas que não visam satisfazer as necessidades gerais de transporte da população mas 
sim gerir atividades turísticas, recreativas, lúdicas e desportivas vinculadas ao usufruto das 
montanhas.

Alteração 953
Matteo Salvini, Claudio Morganti, Lorenzo Fontana

Proposta de diretiva
Anexo III – parágrafo 1 – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo a 
exploração de uma área geográfica para
disponibilizar aeroportos e portos 
marítimos ou fluviais ou outros terminais 
de transportes às empresas de transporte 
aéreo, marítimo ou fluvial.

5. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo a 
exploração de uma área geográfica para 
disponibilizar aeroportos e portos 
marítimos ou fluviais ou outros terminais 
de transportes às empresas de transporte 
aéreo, marítimo ou fluvial, ou aos 
operadores destes terminais de transportes 
a quem a sua utilização é concedida após 
a sua conclusão.

Or. en

Justificação

Este aditamento pretende eliminar a ambiguidade existente quando o operador económico 
que constrói a instalação não a explora diretamente como operador do terminal e a arrenda 
a um terceiro para determinados fins.  Neste caso, a relação entre o locador e o locatário (ou 
entre o senhorio e o inquilino) não pode ser considerada como uma concessão de serviços.
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Alteração 954
Andreas Schwab, Birgit Schnieber-Jastram, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo III – ponto 1 – subponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo a 
exploração de uma área geográfica para 
disponibilizar aeroportos e portos 
marítimos ou fluviais ou outros terminais 
de transportes às empresas de transporte 
aéreo, marítimo ou fluvial.

6. A presente diretiva aplica-se às 
atividades que tenham por objetivo a 
exploração de uma área geográfica para 
disponibilizar aeroportos e portos 
marítimos ou fluviais ou outras 
infraestruturas gerais às empresas de 
transporte aéreo, marítimo ou fluvial.

Or. de

Justificação

Os terminais de transporte não são um tipo de infraestrutura geral coberto pelas atividades 
das autoridades adjudicantes, mas sim um tipo de superestrutura coberta pelas atividades 
das empresas privadas.

Alteração 955
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tipo de autoridade ou entidade 
adjudicante e principais atividades 
exercidas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Esta informação pode ser suprimida, uma vez que é irrelevante para a execução da 
concessão. No n.º 1, é solicitada informação suficiente sobre a entidade adjudicante.

Alteração 956
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer
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Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Tipo de autoridade ou entidade 
adjudicante e principais atividades 
exercidas.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 957
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV. se a concessão estiver 
dividida em lotes, estas informações 
devem ser fornecidas relativamente a cada 
lote, juntamente com o método de cálculo 
pormenorizado do valor total estimado da 
concessão, em conformidade com o artigo 
6.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 958
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 10 – alínea a)
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Texto da Comissão Alteração

a) Se for o caso, indicação de que se trata 
de um contrato reservado a oficinas 
protegidas ou cuja execução está 
reservada no quadro de programas de 
emprego protegido,

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 959
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV– ponto 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Se for o caso, indicação se a execução 
do serviço está reservada, por força de 
disposições legislativas, regulamentares 
ou administrativas, a uma profissão 
específica; referência às disposições 
legislativas, regulamentares ou 
administrativas pertinentes;

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 960
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 15
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Texto da Comissão Alteração

15. Se for o caso, condições particulares a 
que está sujeita a execução da concessão.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das disposições relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 961
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 18

Texto da Comissão Alteração

18. Quando apropriado, indicação dos 
requisitos e condições relacionados com a 
utilização de meios eletrónicos de 
comunicação

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das disposições relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 962
Anja Weisgerber, Sabine Verheyen, Birgit Collin-Langen

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Informação sobre se a concessão está 
relacionada com um projeto e/ou 
programa financiado por fundos da 
União Europeia.

Suprimido
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Or. de

Justificação

Os anúncios de concessão deveriam incluir apenas informações que os potenciais 
interessados necessitam para apresentar uma proposta. Não se percebe em que medida esta 
informação é necessária para este fim.

Alteração 963
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IV – ponto 19

Texto da Comissão Alteração

19. Informação sobre se a concessão está 
relacionada com um projeto e/ou 
programa financiado por fundos da 
União Europeia.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das disposições relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 964
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 5

Texto da Comissão Alteração

5. Descrição do contrato: natureza e 
extensão dos trabalhos, natureza e 
quantidade ou valor dos fornecimentos, 
natureza e extensão dos serviços. Se a 
concessão estiver dividida em lotes, estas 
informações devem ser fornecidas 
relativamente a cada lote.

5. Descrição do contrato: natureza e 
extensão dos trabalhos, natureza e 
quantidade ou valor dos fornecimentos, 
natureza e extensão dos serviços.

Or. en
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Alteração 965
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 7

Texto da Comissão Alteração

7. Critérios referidos no artigo 39.º que 
foram utilizados para a adjudicação da 
concessão ou concessões.

Suprimido

Or. en

Alteração 966
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 9

Texto da Comissão Alteração

9. Número de propostas recebidas em 
relação a cada adjudicação, 
nomeadamente:

Suprimido

(a) Número de propostas recebidas de 
operadores económicos que são pequenas 
e médias empresas,
(b) Número de propostas recebidas do 
estrangeiro,
(c) Número de propostas recebidas por via 
eletrónica.

Or. en

Alteração 967
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1 – subponto 10
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Texto da Comissão Alteração

10. Para cada adjudicação, nome, 
endereço, incluindo código NUTS, 
telefone, fax, correio eletrónico e 
endereço Internet do(s) adjudicatário(s), 
incluindo:

Suprimido

a) Informações sobre se o adjudicatário é 
uma pequena e média empresa,
b) Informações sobre se a concessão foi 
adjudicada a um consórcio.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 968
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 10 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

10. Para cada adjudicação, nome, endereço, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, 
correio eletrónico e endereço Internet do(s) 
adjudicatário(s), incluindo:

10. Para cada adjudicação, nome, endereço, 
incluindo código NUTS, telefone, fax, 
correio eletrónico e endereço Internet do(s) 
adjudicatário(s).

Or. en

Alteração 969
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 10 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

(a) Informações sobre se o adjudicatário é Suprimido
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uma pequena e média empresa,

Or. en

Alteração 970
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – ponto 10 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

(b) Informações sobre se a concessão foi 
adjudicada a um consórcio.

Suprimido

Or. en

Alteração 971
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1 – subponto 11

Texto da Comissão Alteração

11. Valor e principais condições 
financeiras da adjudicação, incluindo 
taxas e preços.

Suprimido

Or. de

Justificação

Com a presente alteração pretende-se simplificar as regras relativas à adjudicação de 
contratos de concessão. Além disso, a disposição proposta é contrária aos interesses dos 
operadores económicos.

Alteração 972
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 11
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Texto da Comissão Alteração

11. Valor e principais condições 
financeiras da concessão adjudicada, 
incluindo taxas e preços.

11. Valor e principais condições 
financeiras da concessão adjudicada.

Or. en

Alteração 973
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 12

Texto da Comissão Alteração

12. Se for o caso, valor e parte da 
concessão suscetível de ser subcontratada 
a terceiros, para cada adjudicação.

Suprimido

Or. en

Alteração 974
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1 – subponto 13

Texto da Comissão Alteração

13. Informação sobre se a concessão está 
relacionada com um projeto e/ou 
programa financiado por fundos da 
União Europeia.

Suprimido

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.
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Alteração 975
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 14

Texto da Comissão Alteração

14. Nome e endereço do organismo de 
fiscalização e do organismo responsável 
pelos procedimentos de recurso e, se for 
caso disso, de mediação. Informações
precisas sobre os prazos de recurso ou, se 
for caso disso, nome, endereço, telefone, 
fax e endereço de correio eletrónico do 
serviço junto do qual podem ser obtidas 
essas informações.

14. Designação e endereço do organismo 
responsável pelos procedimentos de 
recurso e, se for caso disso, de mediação. 
Informações precisas sobre os prazos de 
recurso ou, se for caso disso, nome, 
endereço, telefone, fax e endereço de 
correio eletrónico do serviço junto do qual 
podem ser obtidas essas informações.

Or. en

Alteração 976
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto 1 – subponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Método de cálculo pormenorizado do 
valor total estimado da concessão, em 
conformidade com o artigo 6.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

Com a presente alteração pretende-se simplificar as regras relativas à adjudicação de 
contratos de concessão. Além disso, a disposição proposta poderia expor as entidades 
adjudicantes de pequena dimensão ao risco de litígios jurídicos.

Alteração 977
Heide Rühle
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Proposta de diretiva
Anexo V – ponto I – subponto 17

Texto da Comissão Alteração

17. Método de cálculo pormenorizado do 
valor total estimado da concessão, em 
conformidade com o artigo 6.º.

17. Método de cálculo do valor total 
estimado da concessão, em conformidade 
com o artigo 6.º.

Or. en

Alteração 978
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo V – ponto II

Texto da Comissão Alteração

II. INFORMAÇÃO A INCLUIR NOS 
ANÚNCIOS DE ADJUDICAÇÃO DE 
CONCESSÕES PUBLICADOS EM 
CONFORMIDADE COM O ARTIGO 
27.º, N.º 2

Suprimido

1. Nome, número de identificação (se 
previsto na legislação nacional), 
endereço, incluindo código NUTS, 
telefone, fax, correio eletrónico e 
endereço Internet da autoridade ou 
entidade adjudicante e, se for diferente, 
do serviço junto do qual podem ser 
obtidas informações complementares.
2. Descrição do contrato: natureza e 
extensão dos trabalhos, natureza e 
quantidade ou valor dos fornecimentos, 
natureza e extensão dos serviços. Se o 
contrato estiver dividido em lotes, estas 
informações devem ser fornecidas 
relativamente a cada lote.
3. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV.
4. Tipo de autoridade ou entidade 
adjudicante e principais atividades 
exercidas.
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5. Data da decisão ou decisões de 
adjudicação da concessão.
6. Para cada adjudicação, nome, 
endereço, incluindo o código NUTS, 
número de telefone, número de fax, 
endereço de correio eletrónico e 
endereço Internet dos adjudicatários da 
concessão.
7. Valor e principais condições 
financeiras da adjudicação, incluindo 
taxas e preços.
8. Método de cálculo pormenorizado do 
valor total estimado da concessão, em 
conformidade com o artigo 6.º.

Or. en

Alteração 979
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo VI – ponto 6

Texto da Comissão Alteração

6. Valor e principais condições 
financeiras da adjudicação, incluindo 
taxas e preços.

Suprimido

Or. de

Justificação

Com a presente alteração pretende-se simplificar as regras relativas à adjudicação de 
contratos de concessão. Além disso, a disposição proposta não respeita o princípio do sigilo 
comercial.

Alteração 980
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo VII
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Texto da Comissão Alteração

Anexo VII Suprimido
[…]

Or. en

Alteração 981
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo VIII

Texto da Comissão Alteração

Anexo VIII Suprimido
[…]

Or. en

Alteração 982
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo IX – ponto 1 – parágrafo 1 – subparágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

O Serviço das Publicações da União 
Europeia fornece à autoridade ou entidade 
adjudicante a confirmação de publicação a 
que se refere o artigo 28.º, n.º 5.

O Serviço das Publicações da União 
Europeia fornece à autoridade ou entidade 
adjudicante a confirmação de publicação a 
que se refere o artigo 28.º, n.º 2.

Or. en

Alteração 983
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo IX – ponto 2
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Texto da Comissão Alteração

2. Publicação de informações 
complementares ou adicionais

Suprimido

As autoridades e entidades adjudicantes 
publicam integralmente o caderno de 
encargos e os documentos 
complementares na Internet.

Or. en

Alteração 984
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IX – ponto 2

Texto da Comissão Alteração

2. Publicação de informações 
complementares ou adicionais

Suprimido

As autoridades e entidades adjudicantes 
publicam integralmente o caderno de 
encargos e os documentos 
complementares na Internet.

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 985
Andreas Schwab, Hans-Peter Mayer

Proposta de diretiva
Anexo IX – ponto 3

Texto da Comissão Alteração

3. Formato e modalidades de transmissão 
dos anúncios por via eletrónica

Suprimido
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O formato e as modalidades de envio dos 
anúncios por via eletrónica tal como 
definidos pela Comissão estão disponíveis 
no endereço Internet: 
«http://simap.europa.eu».

Or. de

Justificação

Simplificação das regras relativas à adjudicação de contratos de concessão.

Alteração 986
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo X

Texto da Comissão Alteração

Anexo X Suprimido
[…]

Or. en

Alteração 987
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo X-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo X-A 
SERVIÇOS REFERIDOS NO 

ARTIGO 17.º
Código CPV
79611000-0; 75200000-8; 75231200-6; 
75231240-8; de 85000000-9 a 85323000-
9; (exceto 85321000-5 e 85322000-2); 
98133100-5 e 98200000-5 / Serviços de 
saúde, serviços sociais e outros serviços 
conexos
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75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de 
79995000-5 a 79995200-7; de 80100000-5 
a 80660000-8 (exceto 80533000-9, 
80533100-0, 80533200-1); de 92000000-1 
a 92700000-8 (exceto 92230000-2, 
92231000-9, 92232000-6) / Serviços 
administrativos nas áreas da educação, da 
saúde e da cultura
75300000-9/ Serviços relacionados com a 
segurança social obrigatória
75310000-2, 75311000-9, 75312000-6, 
75313000-3, 75313100-4, 75314000-0, 
75320000-5, 75330000-8, 75340000-1 / 
Serviços relacionados com as prestações 
sociais 
98000000-3; 55521100-9/ Outros serviços 
comunitários, sociais e pessoais
98120000-0/ Serviços prestados por 
organizações sindicais
98131000-0/ Serviços religiosos
de 61000000-5 a 61530000-9; de 
63370000-3 a 63372000-7/ Transporte por 
vias navegáveis
62400000-6, 62440000-8, 62441000-5, 
62450000-1; de 63000000-9 a 63600000-5 
(exceto 63370000-3, 63371000-0, 
63372000-7); 74322000-2, 93610000-7/ 
Serviços de transporte de apoio e 
auxiliares
de 74500000-4 a 74540000-6 (exceto 
74511000-4); de 95000000-2 a 95140000-
5/ Serviços de colocação e de 
fornecimento de pessoal
de 74600000-5 a 74620000-1/Serviços de 
investigação e de segurança, exceto 
serviços de veículos blindados
de 74875000-3 a 74875200-5 e de 
92000000-1 a 62622000-7 (exceto 
92230000-2) / Serviços recreativos, 
culturais e desportivos

Or. en
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Alteração 988
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo XI

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XI Suprimido
LISTA DA LEGISLAÇÃO DA UNIÃO 
EUROPEIA REFERIDA NO ARTIGO 
4.º, N.º 3, ALÍNEA B)
Os direitos concedidos através de um 
procedimento em que tenha sido 
garantida a publicidade adequada e em 
que a concessão desses direitos se tenha 
baseado em critérios objetivos não 
constituem «direitos especiais ou 
exclusivos» na aceção da presente 
diretiva. Este anexo enumera os 
procedimentos que asseguram a 
transparência prévia adequada para a 
concessão de autorizações com base 
noutros atos legislativos da União 
Europeia que não constituem «direitos 
especiais ou exclusivos» na aceção da 
presente diretiva, são enumerados abaixo:
(a) concessão de uma autorização de 
exploração de instalações de gás natural 
em conformidade com os procedimentos 
estabelecidos no artigo 4.º da Diretiva 
98/30/CE;
(b) autorização ou convite à apresentação 
de propostas para a construção de novas 
instalações de produção de eletricidade 
em conformidade com a Diretiva 
96/92/CE;
(c) emissão de autorizações em 
conformidade com os procedimentos 
previstos no artigo 9.º da Diretiva 
97/67/CE em relação a um serviço postal 
que não seja ou não possa ser reservado ;
(d) procedimento para a concessão de 
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uma autorização para exercer uma 
atividade que implique a exploração de 
hidrocarbonetos em conformidade com a 
Diretiva 94/22/CE;
(e) contratos de serviço público, na aceção 
do Regulamento (CE) n.º 1370/2007, que 
tenham sido adjudicados com base num 
concurso em conformidade com o seu 
artigo 5.º, n.º 3.

Or. en

Alteração 989
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Anexo XII

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XII Suprimido
REQUISITOS RELATIVOS AOS 
DISPOSITIVOS DE RECEÇÃO 
ELETRÓNICA DAS CANDIDATURAS 
E PROPOSTAS
1. Os dispositivos de receção eletrónica de 
propostas/pedidos de participação e de 
planos e projetos devem, através de meios 
técnicos e procedimentos adequados, 
garantir, pelo menos, que:
(a) A hora e a data precisas da receção 
dos pedidos de participação e das 
propostas possam ser determinadas com 
exatidão;
(a) Seja possível assegurar, na medida do 
razoável, que antes das datas-limite 
fixadas ninguém possa ter acesso aos 
dados transmitidos de acordo com os 
presentes requisitos;
(b) Possa haver razoável certeza de que, 
em caso de violação da proibição de 
acesso referida na alínea anterior, tal 
violação será claramente detetável;
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(c) As datas para a abertura dos dados 
recebidos só possam ser fixadas ou 
alteradas por pessoas autorizadas;
(d) Nas diferentes fases do procedimento 
de adjudicação da concessão o acesso à 
totalidade ou parte dos dados 
apresentados só seja possível mediante a 
ação simultânea das pessoas autorizadas;
(e) A ação simultânea das pessoas 
autorizadas possa dar acesso apenas aos 
dados enviados após a data fixada;
(f) Os dados recebidos e abertos de acordo 
com os presentes requisitos sejam 
acessíveis unicamente às pessoas 
autorizadas a deles tomar conhecimento, 
e
(g) A autenticação das propostas seja 
conforme com as prescrições do presente 
anexo.

Or. en

Alteração 990
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Anexo XIII

Texto da Comissão Alteração

ANEXO XIII Suprimido
INFORMAÇÕES A INCLUIR NOS 
ANÚNCIOS DE PRÉ-INFORMAÇÃO 
RELATIVOS A CONCESSÕES DE 
SERVIÇOS SOCIAIS E OUTROS 
SERVIÇOS ESPECÍFICOS
(conforme referidos no artigo 26.º, n.º 3)
1. Nome, número de identificação (se 
previsto na legislação nacional), 
endereço, incluindo código NUTS, 
telefone, fax, correio eletrónico e 
endereço Internet da autoridade ou 
entidade adjudicante e, se for diferente, 
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do serviço junto do qual podem ser 
obtidas informações complementares.
2. Se for o caso, endereço de correio 
eletrónico ou endereço Internet no qual o 
caderno de encargos e todos os 
documentos complementares estarão 
disponíveis.
3. Tipo de autoridade ou entidade 
adjudicante e principais atividades 
exercidas.
4. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV; Quando o contrato 
estiver dividido em lotes, esta informação 
deverá ser fornecida para cada lote.
5. Código NUTS do local principal de 
prestação ou execução das concessões de 
serviços.
6. Descrição dos serviços e, se for caso 
disso, das obras e dos fornecimentos 
acessórios a adjudicar.
7. Número ou números de referência da 
nomenclatura CPV. Quando a concessão 
estiver dividida em lotes, esta informação 
deverá ser fornecida para cada lote.
8. Condições de participação.
9. Prazo(s) para contactar a autoridade ou 
entidade adjudicante tendo em vista a 
participação.
10. Quando aplicável, breve descrição das 
principais características do procedimento 
de adjudicação a aplicar.
11. Quaisquer outras informações 
relevantes.

Or. en


