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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA

As concessões representam uma parte significativa da atividade económica nos 
Estados-Membros da UE. Embora seja difícil revelar números precisos com base na atual 
situação jurídica, os estudos partem do pressuposto de que mais de 60 % de todas as parcerias 
público-privadas na Europa recaem em concessões.

Atualmente, apenas a adjudicação de concessões de empreitada de obras está sujeita a um 
número limitado de disposições de direito derivado; as concessões de serviços são abrangidas 
apenas pelos princípios gerais do TFUE. Estas lacunas jurídicas devem ser colmatadas pela 
diretiva agora proposta.

A atual situação é insatisfatória, uma vez que não há suficiente segurança jurídica – nem para 
as empresas, nem para as entidades adjudicantes – e o acesso das empresas europeias, 
sobretudo das PME, às oportunidades económicas aliadas às concessões é limitado.

Além disso, perante o cenário de fortes condicionalismos orçamentais na maioria dos 
Estados-Membros da UE, é de extrema importância a utilização eficaz dos recursos públicos, 
pelo que a procura da solução mais eficaz e acessível na atribuição de concessões pode 
constituir um importante contributo.

Um regulamento a nível da UE não limita, de modo algum, a liberdade da entidade 
adjudicante pública de realizar as suas tarefas de forma independente e com recursos próprios. 
No entanto, caso uma autoridade adjudicante pública decida adjudicar estas tarefas a terceiros, 
o efetivo acesso ao mercado deve ser garantido a todas as empresas indicadas, para obter a 
solução mais eficaz e acessível graças à concorrência e evitar o perigo de corrupção.

As vantagens da diretiva de concessão mencionadas no documento de trabalho da Comissão 
do Mercado Interno de 20.2.2012 são expressamente apoiadas, especialmente no que diz 
respeito à clarificação do quadro legislativo existente, à criação de estímulos a uma maior 
concorrência e às particularidades dos critérios individuais propostos, que se pretende alterar.

O relator concorda, no essencial, com a proposta da Comissão.

No que diz respeito aos limiares, é proposta uma redução das concessões de serviços para 
2,5 milhões de EUR, sendo que, deste modo, é suprimida a obrigação adicional de notificação 
proposta pela Comissão.

As alterações propostas devem destinar-se igualmente a impedir regulamentos demasiado 
extensos em relação ao conceito do ciclo de vida e do cálculo dos custos do ciclo de vida, 
visto que estes estão aliados ao risco de utilização indevida. Simultaneamente, no entanto, é 
concedida às entidades adjudicantes a oportunidade de incorporar características das 
condições de trabalho nos critérios de atribuição e de excluir candidatos em relação aos quais 
sejam conhecidas violações graves no domínio do direito social, laboral e ambiental. Devido 
às grandes diferenças entre os limiares da presente diretiva e os da diretiva relativa aos 
contratos públicos, é ainda necessário prevenir o perigo de evasões através da conceção de um 
contrato como concessão. No que diz respeito à introdução de contratos eletrónicos, um prazo 
de cinco anos após a data de implementação parece demasiado longo, sobretudo em 
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comparação com o prazo consideravelmente mais curto que a diretiva relativa aos contratos 
públicos prevê. No âmbito dos regulamentos excecionais, devem ser válidas pequenas 
participações privadas em empresas públicas até 10 %.

ALTERAÇÕES

A Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia insta a Comissão do Mercado Interno 
e da Proteção dos Consumidores, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as 
seguintes alterações no seu relatório:

Alteração 1
Proposta de diretiva
Considerando 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-A) As regras deste quadro legislativo 
devem ser claras, simples e não criar 
burocracia excessiva.

Or. de

Alteração 2
Proposta de diretiva
Considerando 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(1-B) Da natureza da concessão resulta 
que as disposições relativas à adjudicação 
de concessões não se podem limitar 
somente a integrar os regulamentos de 
contratos públicos.

Or. de

Alteração 3
Proposta de diretiva
Considerando 29

Texto da Comissão Alteração

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 

(29) Nas especificações técnicas e critérios 
de adjudicação, as autoridades e entidades 
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adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico, um determinado modo de 
prestação de serviços ou um processo 
específico para qualquer outra etapa do 
ciclo de vida de um produto ou serviço, 
desde que estejam relacionados com o 
objeto da concessão. A fim de integrar 
melhor as considerações sociais na 
adjudicação de concessões, os adquirentes 
devem ter a possibilidade de incluir nos 
critérios de adjudicação características 
relacionadas com as condições de trabalho. 
No entanto, quando as autoridades ou 
entidades adjudicantes selecionarem a 
proposta economicamente mais vantajosa, 
esses critérios só podem ser respeitantes às 
condições de trabalho das pessoas 
diretamente envolvidas no processo de 
produção ou de prestação de serviços em 
causa. Essas características apenas podem 
respeitar à proteção da saúde das pessoas 
envolvidas no processo de produção ou ao 
favorecimento da integração social de 
pessoas mais desfavorecidas ou de 
membros de grupos vulneráveis entre o 
pessoal afetado à execução do contrato, 
incluindo a questão da acessibilidade para 
as pessoas portadoras de deficiência. 
Qualquer critério de adjudicação dessa 
natureza deve, em todo o caso, ser limitado 
às características com consequências 
imediatas para o pessoal no seu ambiente 
de trabalho. Os eventuais critérios desse 
tipo devem ser aplicados em conformidade 
com a Diretiva 96/71/CE do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro 
de 1996, relativa ao destacamento de 
trabalhadores no âmbito de uma prestação 
de serviço10 e de forma que não discrimine 
direta ou indiretamente os operadores 
económicos de outros Estados-Membros 
ou de países terceiros que sejam partes no 
Acordo ou em Acordos de Comércio Livre 
em que a União seja parte contratante. 
Quando utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 

adjudicantes devem ser autorizadas a 
mencionar um processo de produção 
específico ou um determinado modo de 
prestação de serviços, desde que estejam 
relacionados com o objeto da concessão. A 
fim de integrar melhor as considerações 
sociais na adjudicação de concessões, os 
adquirentes devem ter a possibilidade de 
incluir nos critérios de adjudicação 
características relacionadas com as 
condições de trabalho. No entanto, quando 
as autoridades ou entidades adjudicantes 
selecionarem a proposta economicamente 
mais vantajosa, esses critérios só podem 
ser respeitantes às condições de trabalho 
das pessoas diretamente envolvidas no 
processo de produção ou de prestação de 
serviços em causa. Essas características 
apenas podem respeitar à proteção da 
saúde das pessoas envolvidas no processo 
de produção ou ao favorecimento da 
integração social de pessoas mais 
desfavorecidas ou de membros de grupos 
vulneráveis entre o pessoal afetado à 
execução do contrato, incluindo a questão 
da acessibilidade para as pessoas 
portadoras de deficiência. Qualquer critério 
de adjudicação dessa natureza deve ser 
limitado às características com 
consequências imediatas para o pessoal no 
seu ambiente de trabalho. Os eventuais 
critérios desse tipo devem ser aplicados em 
conformidade com a Diretiva 96/71/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 
de dezembro de 1996, relativa ao 
destacamento de trabalhadores no âmbito 
de uma prestação de serviço10 e de forma 
que não discrimine direta ou indiretamente 
os operadores económicos de outros 
Estados-Membros ou de países terceiros 
que sejam partes no Acordo ou em 
Acordos de Comércio Livre em que a 
União seja parte contratante. Quando 
utilizarem o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, as 
autoridades e entidades adjudicantes 
devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
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devem poder utilizar como critério de 
adjudicação a organização, as qualificações 
e a experiência do pessoal afetado à 
execução da concessão em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

e a experiência do pessoal afetado à 
execução da concessão em questão, pois 
estas características podem afetar a 
qualidade da concessão e, 
consequentemente, o valor económico da 
proposta.

Or. de

Alteração 4
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Por autoridades adjudicantes, em 
conformidade com o artigo 3.º da presente 
diretiva, independentemente de as obras ou 
serviços, incluindo os fornecimentos 
relacionados, assumirem ou não um caráter 
público;

Or. de

Alteração 5
Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Por entidades adjudicantes, em 
conformidade com o artigo 4.º da presente 
diretiva, desde que as obras ou serviços, 
incluindo os fornecimentos relacionados, 
se destinem a uma das atividades referidas 
no anexo III.

Or. de
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Alteração 6
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 se tenha candidatado ou tenha sido 
convidado a participar num procedimento 
de adjudicação de uma concessão;

Or. de

Alteração 7
Proposta de diretiva
Artigo 2 – n.º 1 – ponto 14

Texto da Comissão Alteração

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

(14) «Ciclo de vida», todas as etapas 
consecutivas e/ou interligadas, incluindo a 
utilização e a manutenção, ao longo da 
vida de um produto, de uma obra ou da 
prestação de um serviço, até à eliminação, 
neutralização e finalização;

Or. de

Justificação

Durante o cálculo dos custos do ciclo de vida devem ser considerados apenas os custos do 
utilizador de uma concessão, bem como os custos ambientais externos baseados em 
regulamentos legais.

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

Texto da Comissão Alteração

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

concessões, definidas em conformidade 
com o artigo 2.º, quando o respetivo valor 
for igual ou superior a 2 500 000 EUR, em 
concessões de serviços, e a 5 000 000 EUR
em concessões de obras públicas e 
concessões de empreitadas de obras:

Or. de

Justificação

As concessões de empreitadas e de serviços não devem estar sujeitas aos mesmos limiares.

Alteração 9
Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 10
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

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

1. O cálculo do valor estimado de uma
concessão baseia-se no montante total a 
pagar, sem IVA, estimado pela autoridade 
ou entidade adjudicante.

Or. de
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Alteração 11
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 3

Texto da Comissão Alteração

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

3. O método de cálculo do valor estimado 
de uma concessão não deve ser escolhido 
com o intuito de a excluir do âmbito de 
aplicação da presente diretiva. 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, como por exemplo a 
tomada em consideração das PME.

Or. de

Alteração 12
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 13
Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem adjudicar concessões 

8. As autoridades ou entidades 
adjudicantes podem adjudicar concessões 
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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.

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 
500 000 EUR. Contudo, o valor total dos 
lotes adjudicados sem a aplicação da 
presente diretiva não pode exceder 20 % do 
valor total de todos os lotes em que a obra 
ou a aquisição de serviços previstas tenham 
sido divididas.

Or. de

Alteração 14
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os objetivos também não devem ser 
concebidos de modo a revogar o âmbito de 
aplicação da Diretiva relativa a contratos 
públicos.

Or. de

Justificação

As grandes diferenças entre os limiares da presente diretiva e os da Diretiva relativa a 
contratos públicos implicam o risco de os contratos serem concebidos como concessões para 
contornar o âmbito de aplicação da Diretiva relativa a contratos públicos.

Alteração 15
Proposta de diretiva
Artigo 7 – n.º 1-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

As autoridades ou entidades adjudicantes 
são obrigadas a cumprir os princípios de 
igualdade de tratamento, de 
não-discriminação e de transparência do 
TFUE, na adjudicação de concessões, que 
não estejam abrangidas por esta diretiva 
devido ao seu valor.
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Or. de

Alteração 16
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 3 – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Um acordo internacional celebrado em 
conformidade com o Tratado entre um 
Estado-membro e um ou mais países 
terceiros, relativo a obras, fornecimentos 
ou serviços destinados à realização ou 
exploração conjunta de um projeto pelos 
Estados signatários, exceto caso sejam 
utilizados recursos da União para o efeito;

Or. de

Justificação

No caso da aplicação de recursos da UE, os princípios desta diretiva devem ser cumpridos.

Alteração 17
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.

Para efeitos da alínea d) do primeiro 
parágrafo, quando uma concessão 
beneficiar de um cofinanciamento, do qual 
mais de um quarto seja cedido por 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.

Or. de



PE492.572v02-00 12/27 PA\907425PT.doc

PT

Alteração 18
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – ponto 1 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 19
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) Aos contratos de trabalho; Suprimido

Or. de

Alteração 20
Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 5 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Justificação

O termo «serviços de radiodifusão» já está definido na alínea b) do n.º 5.

Alteração 21
Proposta de diretiva
Artigo 10 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

2. As entidades adjudicantes notificam a 
Comissão ou o organismo nacional de 
fiscalização, a pedido destes, de todas as 
atividades que considerem excluídas. A 
Comissão publica semestralmente, com 
início no dia 1.7.2013, no Jornal Oficial da 
União Europeia, a título de informação, as 
listas das categorias de atividades que 
considera abrangidas por esta exclusão. Ao 
fazê-lo, a Comissão respeita o caráter 
comercial sensível que essas entidades 
adjudicantes aleguem aquando da 
comunicação das informações.

Or. de

Alteração 22
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

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

a) Às concessões de serviços, desde que 
pelo menos 60 % da média do volume de 
negócios da empresa associada em matéria 
de serviços gerais nos últimos três anos 
provenha da prestação desses serviços às 
empresas com as quais se encontra 
associada;

Or. de
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Alteração 23
Proposta de diretiva
Artigo 11 – n.º 4 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

b) Aos contratos de empreitada obras, 
desde que pelo menos 60 % da média do 
volume de negócios total da empresa 
associada em matéria de obras gerais nos 
últimos três anos provenha da realização 
dessas obras para as empresas com as quais 
se encontra associada.

Or. de

Alteração 24
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 25
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 1 – parágrafo 1 - alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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

c) não existem participações privadas que 
ultrapassem no total 10 % na pessoa 
coletiva controlada.

Or. de
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Justificação

Esta precisão é necessária devido ao acórdão Altmark do Tribunal de Justiça Europeu.

Alteração 26
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 3 – parágrafo 1 - alínea b)

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 27
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 existem participações privadas que 
ultrapassem no total 10 % na pessoa 
coletiva controlada.

Or. de

Justificação

Esta precisão é necessária devido ao acórdão Altmark do Tribunal de Justiça Europeu.

Alteração 28
Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

A inexistência de participação privada
referida nos n.os 1 a 4 deve ser verificada 

A inexistência de participações privadas 
superiores no total a 10 % referida nos n.os
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no momento da adjudicação da concessão 
ou da celebração do acordo.

1 a 4 deve ser verificada no momento da 
adjudicação da concessão ou da celebração 
do acordo.

Or. de

Alteração 29
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 amortize os investimentos 
efetuados para a exploração das obras ou 
serviços, a par de uma remuneração 
razoável do capital investido.

Or. de

Justificação

Alteração linguística.

Alteração 30
Proposta de diretiva
Artigo 20

Texto da Comissão Alteração

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

Os Estados-Membros podem reservar o 
direito a participar em procedimentos de 
adjudicação de concessões a oficinas 
protegidas e a operadores económicos cujo 
objetivo principal seja a integração social e 
profissional de trabalhadores portadores de 
deficiência ou desfavorecidos, ou reservar 
a execução dessas concessões para o 
âmbito de programas de emprego 
protegido, desde que 50 % dos 
trabalhadores dessas oficinas protegidas, 
operadores económicos e programas sejam 
trabalhadores portadores de deficiência ou 
desfavorecidos.



PA\907425PT.doc 17/27 PE492.572v02-00

PT

Or. de

Alteração 31
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 7 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar 5 anos após a data 
prevista no artigo 49.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva são executados utilizando meios 
eletrónicos de comunicação, em especial a 
apresentação eletrónica, em conformidade 
com os requisitos do presente artigo.

Os Estados-Membros devem assegurar 
que, o mais tardar três anos após a data 
prevista no artigo 49.º, n.º 1, todos os 
procedimentos de adjudicação de 
concessões abrangidas pela presente 
diretiva são executados utilizando meios 
eletrónicos de comunicação, em especial a 
apresentação eletrónica, em conformidade 
com os requisitos do presente artigo.

Or. de

Justificação

Um prazo de cinco anos parece demasiado longo, sobretudo em comparação com o prazo 
consideravelmente mais curto que a Diretiva relativa a contratos públicos prevê.

Alteração 32
Proposta de diretiva
Artigo 25 – n.º 8

Texto da Comissão Alteração

8. As autoridades adjudicantes podem 
utilizar os dados tratados por meios 
eletrónicos com vista aos procedimentos 
de adjudicação de contratos públicos para 
prevenir, detetar e corrigir erros que 
possam ocorrer em cada fase, 
desenvolvendo ferramentas adequadas 
para esse efeito.

Suprimido

Or. de
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Alteração 33
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – ponto 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 
permitindo satisfazer as necessidades da 
autoridade ou entidade adjudicante, 
conforme especificadas na documentação 
relativa à concessão, ou não 
correspondente à documentação relativa à 
concessão.

Or. de

Alteração 34
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. de

Alteração 35
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – ponto 3 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

As propostas são consideradas inaceitáveis 
em qualquer dos seguintes casos:

As propostas são consideradas inaceitáveis 
nos seguintes casos:

Or. de
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Alteração 36
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 3 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) Foram apresentadas por proponentes que 
não garantem as qualificações 
necessárias;

b) Foram apresentadas por proponentes que 
não garantem os certificados de 
qualificação necessários;

Or. de

Alteração 37
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 3 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

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;

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 em mais de 20 %;

Or. de

Alteração 38
Proposta de diretiva
Artigo 26 – n.º 6 – parágrafo 3 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) O preço é considerado demasiado 
baixo.

d) O preço situa-se em mais de 20 % 
abaixo da média das outras propostas ou 
do orçamento documentado por escrito.

Or. de

Alteração 39
Proposta de diretiva
Artigo 32 – n.º 1 – parágrafo 2
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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.

Podem incluir referência a determinados 
procedimentos de produção ou prestação 
das obras, serviços ou fornecimentos.

Or. de

Alteração 40
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 
Europeias32;

c) Fraude, na aceção do artigo 1.º da 
Convenção relativa à Proteção dos 
Interesses Financeiros das Comunidades 
Europeias32 , bem como fraude em 
conformidade com os regulamentos legais 
nacionais em vigor para as autoridades e 
entidades adjudicantes.

Or. de

Alteração 41
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 

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 
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Estado-Membro da autoridade ou entidade 
adjudicante.

Estado-Membro da autoridade ou entidade 
adjudicante ou venha a ter conhecimento 
de condenações do Tribunal de Trabalho 
ou de decisões de autoridades públicas 
com efeito legal nos canais 
administrativos.

Or. de

Alteração 42
Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 7 – ponto 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 alguma 
violação grave das disposições 
estabelecidas pela legislação da União, 
pela legislação nacional com vista à 
proteção do interesse público compatível 
com o Tratado ou graves violações no 
âmbito do direito social, laboral e 
ambiental;

Or. de

Alteração 43
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 determinam 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. de
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Alteração 44
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, características 
ambientais e caráter inovador;

Or. de

Alteração 45
Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 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.

Or. de

Alteração 46
Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea i)

Texto da Comissão Alteração

(i) Custos internos, nomeadamente custos 
relacionados com a aquisição (tais como 
custos de produção), utilização (tais como 
o consumo de energia ou os custos de 

(i) os custos internos, nomeadamente 
custos relacionados com a aquisição, 
utilização (tais como o consumo de energia 
ou os custos de manutenção) e o fim de 
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manutenção) e o fim de vida útil (tais como 
os custos de recolha e reciclagem);

vida útil (tais como os custos de recolha e 
reciclagem);

Or. de

Justificação

Durante o cálculo dos custos do ciclo de vida devem ser considerados apenas os custos do 
utilizador de uma concessão, bem como os custos ambientais externos baseados em 
disposições legais.

Alteração 47
Proposta de diretiva
Artigo 40 – n.º 1 – alínea j)

Texto da Comissão Alteração

(j) 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.

(j) 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.

Or. de

Alteração 48
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 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
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Alteração 49
Proposta de diretiva
Artigo 41 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Os Estados-Membros podem tanto 
impor uma obrigação de modo vinculativo 
em conformidade com o n.º 1, quanto 
limitar o número de subcontratantes em 
função da dimensão e complexidade do 
contrato.

Or. de

Alteração 50
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 
modificações. Estes anúncios incluem as 
menções previstas no anexo VII e são 
publicados em conformidade com o artigo 
28.º.

Suprimido

Or. de

Justificação

A publicação de alterações que não deem origem a um novo procedimento de adjudicação 
não parece fazer sentido.

Alteração 51
Proposta de diretiva
Artigo 43 – título

Texto da Comissão Alteração

Rescisão de concessões Rescisão e novo concurso de concessões
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Or. de

Alteração 52
Proposta de diretiva
Artigo 43 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

(c) 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;

(c) As exceções previstas no artigo 15.º 
deixam de ser aplicáveis em virtude de 
uma participação privada superior a 10 % 
na pessoa coletiva à qual foi adjudicado o 
contrato nos termos do artigo 15.º, n.º 4;

Or. de

Justificação

Alteração técnica, reestruturação do artigo.

Alteração 53
Proposta de diretiva
Artigo 43 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

(e) 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.

(e) Nos casos, em que o Tribunal de 
Justiça da União Europeia considere, no 
quadro de um procedimento nos termos do 
artigo 258.º do Tratado, que um Estado-
Membro não cumpriu as suas obrigações 
decorrentes dos Tratados devido ao facto
de a autoridade 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, deverá ocorrer brevemente um 
novo concurso de concessão dentro de 
meio ano. Os Estados-Membros devem 
cumprir os requisitos legais para o efeito.

Or. de
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Justificação

Alteração técnica, reestruturação do artigo.

Alteração 54
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 1 – alínea a)

Texto da Comissão Alteração

a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e que 
permitem caracterizá-los de modo a que 
correspondam à utilização a que a 
autoridade ou entidade adjudicante os 
destina; Essas características incluem os 
níveis de desempenho ambiental e 
climático, a conceção na perspetiva de 
todas as utilizações (incluindo as
acessibilidades para as pessoas portadoras
de deficiência) e a avaliação da 
conformidade, adequação para utilização, 
segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos a nível de garantia de 
qualidade, terminologia, símbolos, ensaios 
e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, instruções de 
utilização, bem como os processos e 
métodos de produção, em qualquer fase 
do ciclo de vida das obras. Estas 
características incluem ainda as regras 
relacionadas com a conceção e os custos, 
as condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como os métodos e 
técnicas de construção e todas as outras 
condições técnicas que a entidade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, no que 
respeita às obras acabadas e aos materiais 
ou elementos que integram essas obras;

a) No caso dos contratos de empreitada de 
obras, a totalidade das prescrições técnicas 
constantes, nomeadamente, da 
documentação relativa ao concurso, que 
definem as características exigidas ao 
material, produto ou fornecimento e que 
permitem caracterizá-los de modo a que 
correspondam à utilização a que a 
autoridade ou entidade adjudicante os 
destina; Essas características incluem os 
níveis de desempenho ambiental e 
climático, a garantia das acessibilidades 
para as pessoas portadoras de deficiência e 
a conformidade com a legislação da 
União, adequação para utilização, 
segurança ou dimensões, incluindo os 
procedimentos a nível de garantia de 
qualidade, terminologia, símbolos, ensaios 
e métodos de ensaio, embalagem, 
marcação e rotulagem, bem como as
instruções de utilização; Estas 
características incluem ainda as regras 
relacionadas com a conceção e os custos, 
as condições de ensaio, de controlo e de 
receção das obras, bem como os métodos e 
técnicas de construção e todas as outras 
condições técnicas que a entidade 
adjudicante possa exigir, por meio de 
regulamentação geral ou específica, no que 
respeita às obras acabadas e aos materiais 
ou elementos que integram essas obras;

Or. de
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Alteração 55
Proposta de diretiva
Anexo VIII – ponto 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) no caso de concessões de serviços, uma 
especificação constante de um documento
que define as características exigidas a um 
produto ou a um serviço, tais como os 
níveis de qualidade, os níveis de 
desempenho ambiental e climático, a
conceção na perspetiva de todas as 
utilizações (incluindo as acessibilidades 
para as pessoas portadoras de deficiência) e 
a avaliação da conformidade, desempenho, 
utilização do produto, segurança ou 
dimensões, incluindo as prescrições 
aplicáveis ao produto no que se refere ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação e rotulagem, 
instruções de utilização, procedimentos e 
métodos de produção em qualquer fase do 
ciclo de vida do produto ou serviço e 
procedimentos de avaliação da 
conformidade;

b) no caso de concessões de serviços, uma 
especificação escrita que define as 
características exigidas a um produto ou a 
um serviço, tais como os níveis de 
qualidade, os níveis de desempenho 
ambiental e climático, a garantia das
acessibilidades para as pessoas portadoras 
de deficiência e a conformidade com a 
legislação da União, desempenho, 
utilização do produto, segurança ou 
dimensões, incluindo as prescrições 
aplicáveis ao produto no que se refere ao 
nome sob o qual é vendido, terminologia, 
símbolos, ensaios e métodos de ensaio, 
embalagem, marcação e rotulagem, bem 
como instruções de utilização;

Or. de


