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Alteração 1
Peter Simon

Proposta de diretiva
–

Alteração

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 2
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Citação 1

Texto da Comissão Alteração

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 53.º, n.º 1, 62.º e 
114.º,

Tendo em conta o Tratado sobre o 
Funcionamento da União Europeia, 
nomeadamente os artigos 14.º, 53.º, n.º 1, 
62.º e 114.º, bem como o Protocolo n.º 26,

Or. en

Alteração 3
Mojca Kleva
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Proposta de diretiva
Considerando 3

Texto da Comissão Alteração

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

(3) A presente diretiva não deverá afetar de 
modo algum a liberdade dos Estados-
Membros e das autoridades públicas que 
decidam disponibilizar diretamente os bens 
ou serviços ao público ou subcontratar essa 
prestação a terceiros.

Or. en

Alteração 4
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Considerando 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-A) A presente diretiva não deve 
prejudicar o direito de as autoridades 
públicas a nível nacional, regional e local 
decidirem se, como e em que medida 
desejam elas próprias desempenhar 
funções públicas. As autoridades 
públicas, a todos os níveis, podem levar a 
cabo tarefas de interesse público 
utilizando os seus próprios recursos, sem 
serem obrigadas a recorrer a operadores 
económicos externos. Podem fazê-lo em 
cooperação com outras autoridades 
públicas.

Or. en
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Alteração 5
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Considerando 3-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-B) A presente diretiva não deve dizer 
respeito ao financiamento de serviços de 
interesse económico geral nem aos 
regimes de auxílio concedidos pelos 
Estados-Membros, em particular nos 
domínios da assistência social, em 
conformidade com as normas 
comunitárias em matéria de concorrência. 
As autoridades nacionais, regionais e 
locais devem manter o seu papel 
fundamental e a grande margem de 
manobra de que dispõem no que respeita 
a fornecer, delegar e organizar serviços de 
interesse geral, no sentido de atender, da 
melhor forma possível, às necessidades 
dos utilizadores e em consonância com a 
concretização dos seus objetivos em 
matéria de políticas públicas.

Or. en

Alteração 6
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Considerando 3-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(3-C) A presente diretiva não deve afetar 
os termos e condições de emprego nem as 
relações entre os parceiros sociais. As 
autoridades adjudicantes têm uma ampla 
margem de manobra para aplicar as 
especificações técnicas e os critérios de 
seleção para alcançar os seus objetivos 
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em matéria de políticas públicas. Desde 
que seja mantida a ligação ao objeto das 
regras aplicáveis, a presente diretiva não 
deve pretender restringir ainda mais os 
tipos de preocupações com que uma 
autoridade adjudicante pode lidar através 
das especificações técnicas ou dos 
critérios de seleção. Os Estados-Membros 
podem determinar que as autoridades e 
entidades adjudicantes devem proceder à 
adjudicação das concessões 
nomeadamente com base no critério da 
proposta economicamente mais vantajosa.

Or. en

Alteração 7
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

(5) Nos termos das resoluções do 
Parlamento Europeu de 14.01.2004, 
10.03.2004 e 31.05.2006, o setor da água
não deve ser liberalizado mas sim 
modernizado. Por conseguinte, o setor da
água deve ser excluído do âmbito da 
presente diretiva.

Or. en
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Alteração 8
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 9
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

desses serviços estão sujeitas a obrigações 
vinculativas específicas definidas pela 
autoridade ou entidade adjudicante e que 
têm força legal. Em contraste, certos atos 
de natureza estatal, como as autorizações 
ou licenças com um número limitado pelas 
quais um Estado ou uma autoridade 
pública estabelecem condições para o 
exercício de uma determinada atividade 
económica, não devem ser consideradas 
concessões. O mesmo se aplica a 
determinados acordos que têm por objeto o 
direito de um operador económico a 
explorar determinados domínios ou 
recursos públicos, como os contratos de 
arrendamento de terras em que o Estado ou 
a autoridade ou entidade adjudicante se 
limitam a estabelecer condições gerais de 
utilização, sem adquirir determinadas obras 
ou serviços.

Or. en

Alteração 10
Giommaria Uggias

Proposta de diretiva
Considerando 6

Texto da Comissão Alteração

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

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

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

Or. it

Alteração 11
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 11

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 12
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 13

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 13
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Considerando 13-A (novo)
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Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

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

Alteração 14
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Considerando 17-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(17-A) A cooperação entre autoridades 
públicas locais, ou entre autoridades 
públicas locais e agrupamentos compostos 
exclusivamente por autoridades públicas 
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locais, com vista a levar a cabo missões de 
serviço público conjuntas de interesse 
público, no interior de um Estado-
Membro, deve estar isenta da aplicação 
das regras definidas na presente diretiva.

Or. en

Alteração 15
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Considerando 19

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 16
Peter Simon
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Proposta de diretiva
Considerando 20

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 17
Peter Simon

Proposta de diretiva
Considerando 21

Texto da Comissão Alteração

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

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

anúncio de adjudicação para qualquer 
concessão de valor igual ou superior aos 
limiares estabelecidos na presente diretiva 
constitui uma forma adequada de prestar 
informação sobre as oportunidades de 
negócio aos potenciais concorrentes, bem 
como sobre a quantidade e tipo de 
contratos adjudicados a todas as partes 
interessadas. Os Estados-Membros devem 
ainda adotar medidas adequados para a 
adjudicação dos contratos de concessão 
desses serviços, assegurando o pleno 
respeito dos princípios da transparência e 
da igualdade de tratamento dos operadores 
económicos e permitindo às autoridades e 
entidades adjudicantes terem em conta as 
especificidades dos serviços em causa. Os 
Estados-Membros devem assegurar que as 
autoridades e entidades adjudicantes 
possam ter em conta a necessidade de 
garantir a qualidade, continuidade, 
acessibilidade, disponibilidade e 
exaustividade dos serviços, as necessidades 
específicas das diferentes categorias de 
utilizadores, o envolvimento e a 
capacitação dos utilizadores e a inovação.

Or. de

Alteração 18
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Artigo 1 – n.º 2 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

(b-A) As autoridades e entidades 
adjudicantes, aplicando o princípio da 
livre administração e em conformidade 
com os Tratados da UE, devem poder 
decidir livremente sobre a melhor forma 
de assegurar, organizar e gerir a 
execução das obras e a prestação dos 
serviços pelos quais são responsáveis, nos 
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termos das disposições legislativas e dos 
métodos que considerem ser o modo mais 
eficaz de garantir um elevado nível de 
qualidade, segurança e acessibilidade 
económica, igualdade de tratamento e a 
promoção do acesso universal e dos 
direitos dos utilizadores nos serviços 
públicos.

Or. en

Alteração 19
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

2-A. A presente diretiva não deve 
prejudicar a liberdade dos Estados-
Membros de definir, em conformidade 
com o direito da União, o que consideram 
ser serviços de interesse económico geral, 
o modo como esses serviços devem ser 
organizados e financiados, no respeito das 
regras relativas aos auxílios estatais, e as 
obrigações específicas a que devem estar 
sujeitos.

Or. en

Alteração 20
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 21
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Justificação

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

Alteração 22
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7
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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.°s 2 e 4 e em que a 
contrapartida dos serviços a prestar 
consiste quer unicamente no direito de 
exploração dos serviços que constituem o 
objeto do contrato, quer nesse direito 
acompanhado de um pagamento;

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

Or. en

Justificação

There is still considerable lack of clarity and thus of legal certainty in the definition of 
services concessions. In any case, it must be ensured that sovereign activities like licences 
and permits or court instructions and assignments are excluded from the concept of the 
concession contract. Permission procedures of member states which are based on the point 
that all service providers which fulfil certain statutory preconditions are permitted to provide 
services irrespective of their legal structure should not be deemed a service concession 
contract. Social services are for example in some Member States carried out by independent 
providers. These independent providers – and to some extent also the measures themselves –
require a permit under social law. This permit should be excluded from the scope of the 
directive. Under the current wording, this is not clearly the case.
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Alteração 23
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 2 – parágrafo 1 – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

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

Alteração 24
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços referidos nos pontos 2, 4 e 7 do 
n.º 1 implica a transferência para o 
concessionário do risco substancial de 
exploração. Considera-se que o 
concessionário assume o risco substancial

O direito de exploração das obras ou dos 
serviços implicará a transferência para o 
concessionário de um risco económico em 
explorar estas obras ou estes serviços, 
definido como o risco de exposição aos 
caprichos do mercado. Considera-se que o 
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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.

concessionário assume o risco de 
exploração quando, em condições normais 
de exploração, não lhe é garantida a 
recuperação dos investimentos efetuados 
nem das despesas suportadas no âmbito da 
exploração das obras ou dos serviços 
objeto da concessão, em contrapartida, 
nos casos em que o risco de exploração 
para determinados mercados é limitado 
desde o início, sendo, contudo, totalmente 
transferido para o concessionário, estas 
condições não impedem uma qualificação 
enquanto concessão.

Or. en

Alteração 25
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Justificação

Clarificação de acordo com a jurisprudência do TJUE no processo WAZV Gotha (C-206/08), 
que estabelece a existência de concessões nos casos em que o risco assumido pelo operador é 
limitado desde o início devido ao quadro regulamentar que rege o setor.
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Alteração 26
Mojca Kleva

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

Alteração 27
Mojca Kleva

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

Or. en

Alteração 28
Mojca Kleva
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Proposta de diretiva
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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 
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 29
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

Proposta de diretiva
Artigo 6 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. it

Alteração 30
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 7 

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Justificação

A aplicação do princípio da proporcionalidade a determinados organismos abrangidos pela 
proposta de diretiva pode constituir um risco.

Alteração 31
Heide Rühle

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 

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

Alteração 32
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 1 – alínea a) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 33
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 34
Heide Rühle

Proposta de diretiva
Artigo 8 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. en

Alteração 35
Giommaria Uggias

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

Texto da Comissão Alteração

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

(a) À aquisição ou locação, quaisquer que 
sejam as respetivas modalidades 
financeiras, de terrenos, edifícios existentes 
ou outros bens imóveis, incluindo áreas 
marítimas, 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;

Or. it
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Alteração 36
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

(a-A)  A serviços de interesse económico 
geral;

Or. de

Justificação

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

Alteração 37
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. de

Alteração 38
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

(c) A serviços de arbitragem e de (c) A serviços de arbitragem e de 



PE498.004v01-00 26/44 AM\916319PT.doc

PT

conciliação; conciliação, a serviços jurídicos e a 
serviços notariais;

Or. de

Alteração 39
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 40
Mojca Kleva

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 

(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 
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de Estabilidade Financeira (FEEF); de Estabilidade Financeira (FEEF), e às 
operações que visem a obtenção de fundos 
ou de capital pelas entidades 
adjudicantes;

Or. en

Alteração 41
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 42
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 43
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 44
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 45
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en
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Alteração 46
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

(g-C) Aos serviços sociais e de saúde;

Or. en

Alteração 47
Heide Rühle

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

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 48
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 49
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 50
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de
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Alteração 51
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

Considera-se que uma autoridade ou 
entidade adjudicante, conforme definidas 
no artigo 4.º, n.º 1, ponto 1, exerce sobre 
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 52
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de
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Alteração 53
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 54
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

pessoas coletivas controladas pelas 
referidas autoridades ou entidades 
adjudicantes;

Or. de

Alteração 55
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 56
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 57
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

Or. de

Alteração 58
Peter Simon

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. de

Alteração 59
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – parágrafo 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 60
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15.º – 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 61
Jan Březina
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Proposta de diretiva
Artigo 15.º – 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. cs

Alteração 62
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 15 – n.º 5

Texto da Comissão Alteração

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

Suprimido

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

Or. de

Alteração 63
Erminia Mazzoni, Roberta Angelilli

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

(c-A) Para a concessão de bens públicos 
que foram destinados à prestação de 
serviços turísticos balneários por 
iniciativa e a pedido de um operador 
económico e que tenham passado a 
constituir um pré-requisito para a sua 
empresa, na medida em que, caso lhe seja 
retirada a concessão, isto implicaria a 
perda do seu direito à propriedade da 
empresa. 

Or. it

Alteração 64
Mojca Kleva

Proposta de diretiva
Artigo 35 – n.º 1

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 
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devem informar os candidatos envolvidos 
e prever uma prorrogação razoável do 
prazo de apresentação das propostas.

Or. en

Alteração 65
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes especificam,
no anúncio de concessão, no convite à 
apresentação de propostas ou nas
condições de participação, uma descrição 
da concessão e os critérios de adjudicação 
relacionados com:

Or. en

Alteração 66
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) A legislação em matéria de 
ambiente, saúde e segurança, social e 
trabalho, as normas e os padrões 
definidos pela União, pela legislação 
nacional e pelos acordos coletivos, 
aplicável aquando da prestação de 
trabalhos, serviços e fornecimentos.

Or. en



AM\916319PT.doc 39/44 PE498.004v01-00

PT

Alteração 67
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

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

As autoridades adjudicantes limitam 
quaisquer condições de participação às 
condições adequadas para assegurar que 
um candidato ou proponente dispõe de 
capacidade legal e financeira e das 
habilitações comerciais e técnicas 
necessárias para assegurar a concessão a 
adjudicar. Todos os requisitos devem estar 
relacionados com o objeto do contrato, 
devem ser não discriminatórios e podem
ser acompanhados de requisitos mínimos, 
quando necessário.

Or. en

Alteração 68
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. en

Alteração 69
Mojca Kleva
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Proposta de diretiva
Artigo 36 – n.º 5 – parágrafo 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

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

Or. en

Alteração 70
Mojca Kleva

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

Texto da Comissão Alteração

(c-A) Quando tenha conhecimento de 
uma violação grave da legislação em 
matéria de ambiente, saúde e segurança, 
social e trabalho, das normas e dos 
padrões definidos pela União, pelas 
legislações nacionais e pelos acordos 
coletivos, aplicáveis aquando da prestação 
de trabalhos, serviços e fornecimentos.

Or. en

Alteração 71
Jan Březina

Proposta de diretiva
Artigo 39 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A adjudicação de concessões deve 
realizar-se com base em critérios objetivos 

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

que assegurem o respeito dos princípios da 
transparência, da não-discriminação e da 
igualdade de tratamento e que permitam a 
identificação dos benefícios económicos 
totais para a autoridade ou entidade 
adjudicante.

Or. cs

Alteração 72
Jan Březina

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

Texto da Comissão Alteração

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

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

Or. cs

Alteração 73
Mojca Kleva

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, utilidade social,
características ambientais e caráter 
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inovador;

Or. en

Alteração 74
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 44

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Justificação

No seu acórdão no Processo C-324/98, o TJUE concluiu que se deve solicitar aos Estados-
Membros que autorizem apenas um controlo da imparcialidade dos procedimentos de 
adjudicação.

Alteração 75
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 44.°-A
Os Estados-Membros devem garantir a 
disponibilização dos procedimentos 
adequados para verificar a imparcialidade 
da decisão de adjudicação.

Or. de

Justificação

No seu acórdão no Processo C-324/98, o TJUE concluiu que se deve solicitar aos Estados-
Membros que autorizem apenas um controlo da imparcialidade dos procedimentos de 
adjudicação.
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Alteração 76
Peter Simon

Proposta de diretiva
Artigo 45

Texto da Comissão Alteração

[...] Suprimido

Or. de

Alteração 77
Peter Simon

Proposta de diretiva
Anexo III, n.º 1, ponto 4

Texto da Comissão Alteração

4. No que respeita à água: A presente 
diretiva também é aplicável às concessões 
adjudicadas ou organizadas por entidades 
que exerçam uma das atividades acima 
referidas e que estejam ligadas a uma das 
seguintes atividades: O abastecimento em 
água potável de redes de prestação de 
serviços ao público por entidades 
adjudicantes referidas no artigo 4.º, n.º 1, 
pontos 1 e 2, não é considerada uma 
atividade relevante na aceção do n.º 1 se 
estiverem preenchidas todas as seguintes 
condições:

Suprimido

(a) a abertura ou exploração de redes 
fixas destinadas à prestação de serviços 
ao público no domínio da produção, do 
transporte ou da distribuição de água 
potável;
(b) a alimentação dessas redes com água 
potável.
(c) projetos de engenharia hidráulica, 
irrigação ou drenagem, desde que o 
volume de água destinado ao 
abastecimento de água potável represente 
mais de 20% do volume total de água 
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fornecido por esses projetos ou por essas 
instalações de irrigação ou de drenagem; 
ou
(d) eliminação ou tratamento de águas 
residuais.
(e) a produção de água potável pela 
entidade em causa se verifique porque o 
respetivo consumo é necessário ao 
exercício de uma atividade diferente das 
referidas nos artigos 1.º a 4.º;
(f) a alimentação da rede pública dependa 
apenas do consumo próprio da entidade e 
não tenha excedido 30% da sua produção 
total de água potável, com base na média 
dos últimos três anos, incluindo o ano em 
curso.

Or. de


