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Alteração 56
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Considerando 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração57
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A presente Diretiva estabelece regras 
aplicáveis aos procedimentos de 

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

adjudicação, levados a cabo por 
autoridades e entidades adjudicantes, de
concessões cujo valor estimado não seja 
inferior aos limiares definidos no artigo 5.º.

Or. pl

Alteração 58
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. As concessões abaixo do valor limiar 
podem ser adjudicadas por mútuo acordo.

Or. en

Justificação

A presente diretiva só deve ser aplicada a concessões com impacto no mercado interno.

Alteração 59
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

(7) «Concessão de serviços», um contrato a 
título oneroso celebrado por escrito entre 
um ou mais operadores económicos e uma 
ou mais autoridades adjudicantes que tenha 
por objeto a prestação de serviços que não 
a execução de obras na aceção do n.º 5 e 
em que a contrapartida dos serviços a 
prestar consiste quer unicamente no direito 
de exploração dos serviços que constituem 
o objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;
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Or. pl

Alteração 60
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 8

Texto da Comissão Alteração

(8) «Candidato», um operador económico 
que tenha solicitado um convite ou tenha 
sido convidado a participar num 
procedimento de adjudicação de uma 
concessão;

(8) «Candidato», um operador económico 
que tenha solicitado um convite para
participar num procedimento de 
adjudicação de uma concessão;

Or. pl

Alteração 61
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 62
Alejo Vidal-Quadras
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Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 63
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

Esse risco económico pode consistir: Esse risco económico pode consistir 
nomeadamente:

Or. pl

Alteração 64
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

dos serviços ou das obras.

Or. pl

Alteração 65
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 5 000 000 EUR e em 
caso de contratos de concessão com um 
período de vigência até 5 anos:

Or. en

Justificação

As concessões podem ter períodos de vigência diferentes. No caso das concessões a longo 
prazo, um limiar de 5 000 000 EUR pode não ser suficiente para ter impacto no mercado 
interno. Deve, por isso, acrescentar-se às condições uma componente temporal.

Alteração 66
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente diretiva aplica-se às seguintes 
concessões, quando o respetivo valor for 
igual ou superior a 8 000 000 EUR:

Or. de
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Justificação

Este limiar deve ser aumentado, uma vez que é frequentemente ultrapassado, devido aos 
períodos de vigência muito longos, mesmo em casos irrelevantes para o mercado interno.

Alteração 67
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

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

Texto da Comissão Alteração

1-A. A presente diretiva aplica-se às 
seguintes concessões, quando o respetivo 
valor for igual ou superior a 10 000 000 
EUR e em caso de contratos de concessão 
com um período de vigência superior a 5 
anos:
a) Concessões celebradas uma entidade 
contratante para a realização de uma das 
atividades referidas no anexo III;
b) Concessões celebradas por autoridades 
adjudicantes.

Or. en

Alteração 68
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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28.º.

Or. de

Alteração 69
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As concessões de serviços cujo valor 
seja igual ou superior a 4 000 000 EUR
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a serviços 
sociais e outros serviços específicos, ficam 
sujeitas à obrigação de publicação de um 
anúncio de adjudicação da concessão nos
termos dos artigos 27.º e 28.º.

Or. pl

Alteração 70
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As concessões de serviços com um 
período de vigência até 5 anos, cujo valor 
seja igual ou superior a 2 500 000 EUR 
mas inferior a 5 000 000 EUR, com 
exceção das concessões relativas a serviços 
sociais e outros serviços específicos, ficam 
sujeitas à obrigação de publicação de um 
anúncio de adjudicação da concessão nos 
termos dos artigos 27.º e 28.º. As 
concessões de serviços com um período de 
vigência superior a 5 anos, cujo valor seja 
igual ou superior a 5 000 000 EUR mas 
inferior a 10 000 000 EUR, com exceção 
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das concessões relativas a serviços sociais 
e outros serviços específicos, ficam 
sujeitas à obrigação de publicação de um 
anúncio de adjudicação da concessão nos 
termos dos artigos 27.º e 28.º.

Or. en

Alteração 71
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 72
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

O cálculo do valor estimado de uma 
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante, incluindo 
qualquer tipo de opção e eventuais 
prorrogações da duração da concessão.
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elementos adquiridos cumprirem uma 
única função económica e técnica ou 
estarem logicamente interligados.

Or. pl

Alteração73
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. pl

Alteração 74
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 4
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Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 75
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 76
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5
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Texto da Comissão Alteração

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

5. Para a apreciação do limiar, o valor 
estimado da concessão deve ser igual ao 
volume de negócios total líquido estimado
durante a vigência do contrato.

Or. fr

Justificação

Um contrato de concessão combina muitas vezes simultaneamente obras e serviços. Uma 
concessão de empreitada de obras pode incluir a exploração e a prestação de serviços. Uma 
concessão de serviços pode exigir a realização de obras durante a vigência do contrato. O 
modo de cálculo do valor da concessão deve ser idêntico para as concessões de empreitadas 
de obras e para as concessões de serviços e refletir a remuneração da concessão, isto é, o seu
volume de negócios.

Alteração 77
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl
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Alteração 78
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 79
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 80
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 9 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 81
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 10

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. pl

Alteração 82
Gaston Franco

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

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes
com base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
atos regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III.

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos com base em 
direitos exclusivos de que disponham ao 
abrigo de normas legais ou atos 
regulamentares ou administrativos 
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III.

Or. fr

Justificação

O artigo 8.º, n.º 1, e o anexo V reconhecem de facto a exclusão das atividades que já são 
regidas por outras diretivas setoriais. A redação proposta neste projeto pressupõe, no 
entanto, que o operador económico deve ser uma entidade adjudicante, o que não se verifica 
em relação à maior parte dos operadores que exercem estas atividades. A alteração proposta 
permite recriar o texto conforme ao conteúdo do projeto.

Alteração 83
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
autoridades ou entidades adjudicantes a 
operadores económicos que sejam eles 
próprios entidades adjudicantes ou 
associações de entidades adjudicantes com 
base em direitos exclusivos de que 
disponham ao abrigo de normas legais ou 
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atos regulamentares ou administrativos
aplicáveis e publicados a nível nacional e 
que tenham sido concedidos em 
conformidade com o Tratado e com a 
legislação setorial da União relativa à 
gestão das infraestruturas de rede 
relacionadas com as atividades referidas no 
anexo III.

atos regulamentares aplicáveis e 
publicados a nível nacional e que tenham 
sido concedidos em conformidade com o 
Tratado e com a legislação setorial da 
União relativa à gestão das infraestruturas 
de rede relacionadas com as atividades 
referidas no anexo III.

Or. en

Alteração 84
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

d) Quando as concessões forem 
inteiramente financiadas por uma 
organização internacional ou por uma 
instituição financeira internacional.

Suprimido

Or. pl

Alteração 85
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido
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Or. pl

Alteração 86
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A presente diretiva não se aplica a 
acordos através dos quais o Estado ou a 
autoridade ou entidade adjudicante 
adjudiquem a um operador económico o 
direito a explorar determinados domínios 
ou recursos públicos e em que o Estado 
ou a autoridade ou entidade adjudicante 
estabeleçam apenas as condições gerais 
de utilização, sem obterem quaisquer 
benefícios dos trabalhos ou serviços 
específicos prestados pelo operador 
económico.

Or. en

Alteração 87
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços destinadas:

A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços adjudicadas por 
uma entidade adjudicante a outra 
entidade adjudicante ou a uma associação 
de entidades adjudicantes com base num 
direito exclusivo de que estas beneficiem 
em virtude de disposições legislativas, 
regulamentares ou administrativas 
publicadas, desde que essas disposições 
sejam compatíveis com o Tratado.
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A presente diretiva não se aplica 
igualmente às concessões de serviços
destinadas:

Or. de

Justificação

Corresponde à redação do artigo 18.º da atual Diretiva 2004/18/CE e deixa claro que os 
Estados-Membros podem continuar a conceder esses direitos exclusivos de acordo com o 
Tratado da UE.

Alteração 88
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 89
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

b) À aquisição, desenvolvimento, 
produção ou coprodução de programas 

Suprimido
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destinados a serviços de radiodifusão, 
definida como a transmissão e 
distribuição através de qualquer tipo de 
rede eletrónica, adjudicados por 
organismos de radiodifusão, nem às 
concessões de tempo de antena 
adjudicadas a esses mesmos organismos 
de radiodifusão;

Or. pl

Alteração 90
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

c) A serviços de arbitragem e de 
conciliação;

Suprimido

Or. pl

Alteração 91
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl
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Alteração 92
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

É correta a preocupação de, também em relação às autoridades locais, não tornar a 
obtenção de crédito demasiado fácil. Já existem, aliás, suficientes medidas de segurança 
nesse sentido, não havendo necessidade de regulamentação ao nível europeu. Deve continuar 
a garantir-se às autoridades locais uma certa flexibilidade na obtenção de crédito. As 
transações de angariação de fundos ou capital devem continuar, assim, excluídas do âmbito 
de aplicação da presente diretiva.

Alteração 93
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

e) Aos contratos de trabalho; Suprimido

Or. pl
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Alteração 94
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

g-A) Aos serviços no domínio do 
abastecimento de água, dos projetos de 
engenharia hidráulica, da eliminação e 
tratamento de águas residuais.

Or. de

Alteração 95
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

g-B) Aos serviços de socorro e proteção 
civil.

Or. de

Justificação

Por um lado, não se encontra nesta diretiva qualquer necessidade de regulamentação, uma 
vez que, de acordo com o direito primário, os procedimentos são transparentes. Por outro 
lado, existe um perigo de perda de qualidade através, precisamente, da comercialização da 
interface entre os serviços de socorro e de proteção civil, que, em algumas regiões, estão 
intimamente interligados e atribuídos ao setor da segurança.

Alteração 96
Hermann Winkler

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

g-C) Aos modelos de participação dos 
cidadãos no setor energético.

Or. de

Justificação

Deve ficar bem claro que os projetos a nível local com a participação de cidadãos, 
relacionados com fontes de energia renováveis, em que aqueles investem capitais privados, 
não são abrangidos pelo âmbito de aplicação da presente diretiva.

Alteração 97
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 98
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) Uma parte essencial das atividades 
dessa pessoa coletiva é realizada por conta 
da autoridade ou entidade adjudicante que 
a controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;
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Or. pl

Alteração 99
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) 100 % das atividades dessa pessoa 
coletiva são realizadas por conta da 
autoridade ou entidade adjudicante que a 
controla ou de outras pessoas coletivas 
controladas pela referida autoridade ou 
entidade adjudicante;

Or. en

Alteração 100
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 101
Hermann Winkler

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

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

Suprimido

Or. de

Alteração 102
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) 100 % das atividades dessa pessoa 
coletiva são realizadas por conta das 
autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 103
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

b) Pelo menos 90 % das atividades dessa b) Pelo menos 80 % das atividades dessa 
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pessoa coletiva são realizadas por conta 
das autoridades ou entidades adjudicantes, 
conforme definidas no artigo 4.º, n.º 1, 
ponto 1, que a controlam ou de outras 
pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

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

Or. de

Alteração 104
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 105
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 106
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 107
Hermann Winkler

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

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

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

Or. de

Alteração 108
Judith A. Merkies

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 109
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A tarefa é desempenhada 
exclusivamente pelos organismos públicos 
envolvidos, sem participação de capital 
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privado ativo;

Or. de

Alteração 110
Jolanta Emilia Hibner

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. pl

Alteração 111
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 112
Hermann Winkler



PE494.715v01-00 30/48 AM\911538PT.doc

PT

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 113
Hermann Winkler

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 114
Hermann Winkler

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 115
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 116
Alejo Vidal-Quadras

Proposta de diretiva
Artigo 16 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en
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Alteração 117
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 18 – título

Texto da Comissão Alteração

Concessões mistas Contratos mistos

Or. pl

Alteração 118
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Os contratos que têm como objeto tanto 
serviços como fornecimentos são 
adjudicados em conformidade com a 
presente diretiva quando o seu objeto 
principal forem serviços e quando 
constituírem concessões na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 1.

1. Aos contratos que abrangem tanto 
serviços como fornecimentos aplica-se a 
presente diretiva quando o seu objeto 
principal forem serviços e quando 
constituírem concessões na aceção do 
artigo 2.º, n.º 1, ponto 1.

Or. pl

Alteração 119
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. (Não se aplica à versão portuguesa.)
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Or. pl

Alteração 120
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 18 – n.º 4

Texto da Comissão Alteração

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

4. (Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. pl

Alteração 121
Adina-Ioana Vălean

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

Texto da Comissão Alteração

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

(Não se aplica à versão portuguesa.)

Or. en
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Alteração 122
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 21

Texto da Comissão Alteração

Artigo 21.º Suprimido
Serviços de investigação e 
desenvolvimento
1. A presente diretiva aplica-se às 
concessões de serviços de investigação e 
desenvolvimento com os números de 
referência CPV 73000000-2 a 73436000-
7, exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 
73220000-0, desde que estejam 
preenchidas ambas as seguintes 
condições:
a) Os resultados destinam-se 
exclusivamente à autoridade ou entidade 
adjudicante, para utilização no exercício 
da sua própria atividade;
b) O serviço prestado é totalmente 
remunerado pela autoridade ou entidade 
adjudicante.
2. A presente diretiva não se aplica às 
concessões de serviços de investigação e 
desenvolvimento com os números de 
referência CPV 73000000-2 a 73436000-
7, exceto 73200000-4, 73210000-7 ou 
73220000-0, desde que não esteja 
preenchida uma das condições acima 
referidas.
3. São conferidos à Comissão poderes 
para adotar atos delegados em 
conformidade com o artigo 46.º a fim de 
adaptar os números de referência 
utilizados no presente artigo, sempre que 
alterações na nomenclatura CPV devam 
ser refletidas na presente diretiva e não 
impliquem uma alteração do seu âmbito 
de aplicação.
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Or. pl

Alteração 123
Adina-Ioana Vălean

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.

– for irrelevante para a concessão, não 
satisfazendo os requisitos da autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme 
especificadas na documentação relativa à 
concessão.

Or. en

Alteração 124
Hermann Winkler

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. de

Alteração 125
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1
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Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
indicam no anúncio de concurso, no 
convite à apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão uma 
descrição da concessão, os critérios de 
adjudicação e os requisitos mínimos a 
cumprir, de modo a permitir que os 
operadores económicos possam identificar 
a natureza e o âmbito da concessão e 
decidir se pretendem solicitar a 
participação no procedimento de 
adjudicação. A descrição, os critérios de 
adjudicação e os requisitos mínimos não 
podem ser alterados durante as 
negociações.

1. As autoridades e entidades adjudicantes 
indicam no anúncio de concurso, no 
convite à apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão uma 
descrição da concessão, os critérios de 
adjudicação e os requisitos mínimos a 
cumprir, de modo a permitir que os 
operadores económicos possam identificar 
a natureza e o âmbito da concessão e 
decidir se pretendem solicitar a 
participação no procedimento de 
adjudicação. Durante o processo de 
adjudicação, mas antes da receção das 
propostas, as autoridades adjudicantes 
podem adaptar os requisitos mínimos e os 
critérios de adjudicação, sem um anúncio 
geral de retificação, caso as modificações 
em causa não tenham impacto no círculo 
de candidatos. As autoridades 
adjudicantes devem informar os 
candidatos envolvidos e prever uma 
prorrogação razoável do prazo de 
apresentação das propostas.

Or. en

Justificação

As regras para concessão devem ser flexíveis. Deve, por isso, ser possível proceder a 
aditamentos à proposta durante o processo.

Alteração 126
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Durante o procedimento, as autoridades 
e entidades adjudicantes garantem a 
igualdade de tratamento de todos os 
proponentes. Designadamente, não 

2. Durante o procedimento, as autoridades 
e entidades adjudicantes garantem a 
igualdade de tratamento de todos os 
operadores. Designadamente, não facultam 
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facultam de forma discriminatória 
informações que possam conferir 
vantagens a um proponente relativamente 
a outros.

de forma discriminatória informações que 
possam conferir vantagens a um operador
relativamente a outros.

Or. pl

Alteração 127
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. Sempre que a autoridade ou entidade 
adjudicante decida limitar o número de 
candidatos a um nível adequado, fá-lo com 
transparência e com base em critérios 
objetivos que estarão à disposição de todos 
os operadores económicos interessados.

3. Sempre que a autoridade ou entidade 
adjudicante decida limitar o número de 
operadores a um nível adequado, fá-lo com 
transparência e com base em critérios 
objetivos que estarão à disposição de todos 
os operadores económicos interessados.

Or. pl

Alteração 128
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.° 5 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

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.

e) Mantêm um registo das deliberações 
formais e de quaisquer outras etapas e fatos 
pertinentes para o procedimento de 
adjudicação da concessão, a fim de
assegurar por todos os meios adequados a 
possibilidade de reconstituir a evolução das 
negociações.

Or. en
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Alteração 129
Jolanta Emilia Hibner

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.º.

Or. pl

Alteração 130
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 37 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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.

Suprimido

Or. pl

Alteração 131
Jolanta Emilia Hibner
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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 apresentação de 
candidaturas a uma concessão pode ser 
reduzido em 5 dias nos casos em que a 
autoridade adjudicante aceite que as 
candidaturas sejam apresentadas por 
meios eletrónicos em conformidade com o 
artigo 25.º.

Or. pl

Alteração 132
Adina-Ioana Vălean

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade ou entidade adjudicante 
especifica, no anúncio ou na 
documentação referentes à concessão, a 
ponderação relativa que atribui a cada 
um dos critérios definidos no n.º 1, ou 
apresenta uma lista desses critérios por 
ordem decrescente de importância.

Suprimido

Or. en

Alteração 133
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

3. A autoridade ou entidade adjudicante 
especifica, no anúncio ou na documentação 
referentes à concessão, a ponderação 

3. Se o considerar conveniente, a 
autoridade ou entidade adjudicante 
especifica, no anúncio ou na documentação
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relativa que atribui a cada um dos critérios 
definidos no n.º 1, ou apresenta uma lista 
desses critérios por ordem decrescente de 
importância.

referentes à concessão, a ponderação 
relativa que atribui a cada um dos critérios 
definidos no n.º 1, ou apresenta uma lista 
desses critérios por ordem decrescente de 
importância.

Or. fr

Justificação

A ponderação só por si não garante, de modo algum, a imparcialidade do procedimento, 
limitando-se a obrigar a autoridade adjudicante. O impacto desta alteração nos 
procedimentos de renovação a iniciar é duvidoso. A ponderação ou classificação dos 
critérios por ordem de importância poderia conduzir, no caso das concessões hidroelétricas, 
a uma situação em que se privilegiasse o critério financeiro da remuneração do concedente, 
em detrimento das dimensões energéticas e ambientais das ofertas.

Alteração 134
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A autoridade ou entidade 
adjudicante deve excluir da participação 
na adjudicação de uma concessão 
qualquer operador económico 
estabelecido num país que não seja 
membro da União Europeia, se as 
disposições legais do país em que ele está 
estabelecido proibirem ou impuserem 
restrições à candidatura de um operador 
económico estabelecido na União 
Europeia a uma concessão similar; 

Or. fr

Justificação

A presente alteração propõe o princípio de reciprocidade no acesso à concessão, no âmbito 
das regras do comércio internacional. Esta alteração exclui qualquer operador económico 
estabelecido num país que não seja membro da UE e em que vigorem a proibição ou 
restrições no acesso às concessões por parte de operadores económicos europeus.
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Alteração 135
Jean-Pierre Audy

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-B. A autoridade ou entidade 
adjudicante pode excluir da participação 
na adjudicação de uma concessão, sob 
reserva de indicar esse facto no anúncio 
de concessão ou na documentação 
associada, qualquer operador económico 
estabelecido num país que não seja 
membro da União Europeia, se as 
disposições legais do país em que ele está 
estabelecido proibirem ou impuserem 
restrições à candidatura de um operador 
económico estabelecido na União 
Europeia a uma concessão similar;

Or. fr

Justificação

A presente alteração propõe o princípio de reciprocidade no acesso à concessão, no âmbito 
das regras do comércio internacional. Esta alteração permite excluir qualquer operador 
económico estabelecido num país que não seja membro da UE e em que vigorem a proibição 
ou restrições no acesso às concessões por parte de operadores económicos europeus.

Alteração 136
Judith A. Merkies, Adina-Ioana Vãlean

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 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, critérios sociais, 
características ambientais e caráter 
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inovador;

Or. en

Alteração 137
Gaston Franco

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

No caso previsto no n.º 4, a autoridade ou 
entidade adjudicante especifica no anúncio 
de concurso, no convite à apresentação de 
propostas ou na documentação relativa à 
concessão a ponderação relativa que atribui 
a cada um dos critérios escolhidos para 
determinar a proposta economicamente 
mais vantajosa.

No caso previsto no n.º 4, a autoridade ou 
entidade adjudicante, se for o caso,
especifica no anúncio de concurso, no 
convite à apresentação de propostas ou na 
documentação relativa à concessão a 
ponderação relativa que atribui a cada um 
dos critérios escolhidos para determinar a 
proposta economicamente mais vantajosa.

Or. fr

Alteração 138
Jolanta Emilia Hibner

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 
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principal.

Or. pl

Alteração 139
Silvia-Adriana Ţicău

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, bem como quais os 
subcontratantes propostos. Os 
Estados-Membros devem assegurar a 
inexistência de discriminação, em termos 
de condições de trabalho e salários, entre 
pessoas empregadas por subcontratantes e 
pessoas empregadas por proponentes.

Or. ro

Alteração 140
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 42

Texto da Comissão Alteração

Artigo 42.º Suprimido
Modificação de concessões durante o seu 
período de vigência
1. Uma modificação substancial das 
disposições de uma concessão durante o 
seu período de vigência é considerada 
uma nova adjudicação para efeitos da 
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presente diretiva e obriga a um novo 
procedimento de adjudicação nos termos 
da mesma.
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:  
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.
3. A substituição do concessionário é 
considerada uma modificação substancial 
na aceção do n.º 1.
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.
4. Caso seja possível quantificar 
monetariamente o valor de uma 
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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.
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.
6. 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:
a) A necessidade de modificação decorre 
de circunstâncias que uma autoridade ou 
entidade adjudicante diligente não 
poderia prever;
b) A modificação não altera a natureza 
global da concessão;
c) No caso das concessões adjudicadas 
por autoridades contratantes, se o 
aumento de preço não ultrapassar 50 % 
do valor da concessão original.
As autoridades ou entidades adjudicantes 
publicam no Jornal Oficial da União 
Europeia um anúncio sobre estas 
modificações. Estes anúncios incluem as 
menções previstas no anexo VII e são 
publicados em conformidade com o artigo 
28.º.
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7. As autoridades e entidades adjudicantes 
não devem recorrer a modificações das 
concessões nos seguintes casos:
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. pl

Alteração 141
Alejo Vidal-Quadras

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

Texto da Comissão Alteração

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

b) A modificação altera o equilíbrio 
económico da concessão a favor do 
concessionário, exceto se isso resultar da 
recuperação do equilíbrio económico e 
financeiro da concessão, depois de ter 
sido perturbado pelas ações das 
autoridades adjudicantes; ou

Or. en

Alteração 142
Jolanta Emilia Hibner

Proposta de diretiva
Artigo 43
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Texto da Comissão Alteração

Artigo 43.º Suprimido
Rescisão de concessões
Os Estados-Membros devem assegurar 
que as autoridades e entidades 
adjudicantes tenham a possibilidade, nas 
condições determinadas pelas normas 
nacionais de direito contratual aplicáveis, 
de rescindir uma concessão durante a sua 
vigência, caso se verifique uma das 
seguintes condições:
a) As exceções previstas no artigo 15.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada na pessoa 
coletiva à qual foi adjudicado o contrato 
nos termos do artigo 15.º, n.º 4;
b) Uma modificação da concessão exige 
uma nova adjudicação na aceção do 
artigo 42.º;
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.

Or. pl

Alteração 143
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta de diretiva
Artigo 43 – alínea b-A) (nova)
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Texto da Comissão Alteração

b-A) o incumprimento das obrigações 
decorrentes do contrato de concessão; 

Or. ro

Alteração 144
Jean-Pierre Audy

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

Texto da Comissão Alteração

As alterações às Diretivas 89/665/CEE e 
92/13/CEE devem ser incluídas nos 
respetivos textos, o mais tardar, no 
momento de entrada em vigor da presente 
diretiva.

Or. fr


